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২৭শে আগ ১৪৮২। 

ধু অত্যন্ত সহজ এবং ধন্ম অত্যন্ত কঠিন। ধণ্মপৃথি- 
বার প্রশস্ত পথে ধুলির ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে, লইলেই 

হইল। ধর্মতত্ব গুহায় নিহিত; বহু কষ্টে তাহা উপার্জন 

করিতে হয়; কিন্তু ষহজে, খুব সহজে নঈশ্বরকে বুঝিতে 

পারা যায়। অনেক শান পড়িয়া জ্ঞানমার্গ মন্থন করিলে 

অবশেষে অমৃত পাওয়া যায়; নিশ্বাম ফেলিলে যেমন কষ্ট 
হয় না, আরাম হয়, তেমনই সহদ্দে আরামে ব্রহ্ষমদরনি হয়। 

ধছ বংসর কঠোর তগস্যা করিলে তার পর ইন্লিস্বনিগ্রহ 
হয়, চিন্তা-শুদ্ধ হয়, মন ঘোগামনে আমীন হইয়া আপনার ইস্ট 
দেবতাকে যোগাসনে দর্শন করে, এই কথাই অনেকে জানেন, 
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কিন্তু ধরব যে সহজ, প্রথমে আদি মনুষ্য হিল রি 

ছিলেন। বহু শতাব্দীর ধর্মশান্্ আলোচনার পর উচ্চ 

ভাবের সিদ্ধ সাধক ধণ্ঠুকে সহজ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। 
অনেক চিন্তা করিলাম, ধন্ম যে সহজ, এ চিন্তাকে অতিক্রম 

করিতে পারিলাম না। অনেক দেশ ঘুরিলাম, ধন্ষের নানা- 

প্রকার রাজ্য ভ্রমণ করিলাম, ঘরে আসিয়া বহু হখে রাঁশ 

রাশি রত্ব পাইলাম। বেড়াইয়া পাইলাম, ঘরেও পাইলাম । 

বহু সাধনের পর বুঝিলাম ধর্শুকে আগে যত সহজ মনে 

করিতাম, তদপেক্রাও সহজ । নিশ্বামের সঙ্গে আগে ইহার 

উপম! হইত; নিংশ্বাস অপেক্ষা! যদি কিছু সহজ ব্যাপার 
থাকে, তদপেক্ষাও ধন্ধকে এখন সহজ বোধ হইতেছে। 

ধন্ম চিন্তা দ্বারা, সাধন দ্বারা আয়ত্ত করিয়! দেখিলাম, 

ধর্মের মূল মন্ত্র কেবল স্নান ও ভোজন। বিম্ময়াপন্ন হইও 

না; ধর্মকে অতি সহজ শুনিয়া ভীত হইও না। অদ্ভুত 

কথা এই তত্বরস সাগর মধ্যে লব্ধ হইবে। ধর্ম আর কিছু 
নয়. কেবল নান ও ভোজন। সমস্ত বিধান ও সম্স্ত প্রেরিত 

পুরুষের জার কথা স্নান ও ভোজন। পরিভ্ভৃত হও, ও পরি- 

তুষ্ট হও, এই ছুই কথার মধ্যে যাবতীয় শান্তর, স্বজাতীয় 
বিজাতীয় সমস্ত শান্ম, নিহিত আছে। সহজ ধম্্ উপলব্ধি 

ও সাধন .করিতে চেষ্টিত হও। নববিধানবাদী, সহজ পথ 

ধারণ কর; একটীবার স্নান ও ভোজন করিলে মনুষ্য দ্বর্গা- 
রোহণ করে। 
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হিন্দুস্থানে হিন্দু প্রত্যহ যে স্নান ও ভোজন করেন, 

বুঝিতে পারুন আর না পারুন, তিনি মহোচ্চ কার্য করেন। 

নান না করিয়া হিনুর দিন যায় না; আহার না করিয়া 
তাহার দ্িবাবলান হয় না। কে তোমাকে শৈশবে জান 

করিতে শিক্ষা দ্রিল? কে তোমাকে অন্ন আহারে সুমতি 
প্রদান করিল? পৃথিবীর ধূলিরাশি ও উত্তাপের মধ্যে কে 

স্নান করিতে বলিল? শরীরের জঠরানল প্রজ্লিত হইলে 
কে খাইতে বলিল? বলব্তী পিপাসা ভয়ানক নির্যাতন 

করিলে কে জলপানে মতি দিল? স্পৃহা তোমার গুরু; 

অভাববোধ তোমার দাক্ষামন্ত্রদাতা। নাওয়া খাওয়] দুইটা 

সহজ কাধ্য, শারীরিক প্রকৃতি সাধিত দেখিতে চায়। ধর্মু- 

প্রন্ততি তেমনই সুপথে যাইতে বলেন নাই, ভাল পথে যাই- 

বার কথাও নির্দেশ করেন নাই, পুস্তক পড়িতেও আদেশ 

করেন নাই । জীব প্রত্যুষে উঠিয়া যদি স্নান আহার করিতে 
চাব, তবেই সে আপনার প্রকৃতির উপদেশ লাভ করিল। 

ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্ত করিলে আর কিসের প্রয়োজন ? 

একদিন পৃথিবীর পথে বালক, সঙ্গীদিগের সঙ্গে বাল্য- 
ত্রীড়ায় কর্দমলিপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল, পাচ জনে 

বলিতে লাগিল, বিবর্ণ হইয়াছে তোমার দেহ; বিশ্রী হইয়াছে 

তোমার শরীর, অত্যন্ত ধুলি ও কর্দমে। বালক হান্তাম্পদ 

হইতেছে বুঝিল, কর্দমলিপ্ত দেহে অবস্থান করা ভাল নয়, 

জানিল। শরীরে কষ্ট বোধ হইতেছে, এভ মল! ধরিতে 
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পারা যায় না; এই বলিম্বা, কোথায় নদী কোথায় পুক্করিণী, 
এক ত্বদী জল, এক বাটী জল কোথায়, একটু জল কোথায় 
পাইব, এই বলিতে বলিতে সে দৌড়িল। জল যেমন গাত্রে 
দিল, অমনই পরিস্ঠৃত হইয়া পড়িল। কাল তনু ছিল, জলে 

ধৌত হইয়া কি চমৎকার হইল । অত যে ময়লা ছিল শরীরে, 
ন্লানের পর যেন নব মানুষ হইল। 

তুমি কি পিতা! তোমার সন্তানকে স্নান করাইয়া কোন 
দিন মুখখানি দেখিয়াছিলে? দেখিতে কেমন জুন্দর হয়, 

তাহা কি দশন করিয়াছিলে? তুমি কি বৃদ্ধ! ন্নানের পর 

তোমার কিরূপ রূপান্তর প্রকারাস্তর হয়, তাহা দর্পণ ধরিয়া 
অবলোকন করিয়াছিলে? কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ হয়, তাহা 
কি পরিমাণ করিয়াছিলে ? যদি করিয়া! থাক, তবে স্বীকার 

করিবে, প্লানেতে মানুষ নৃতন হয়। যখন বৈশাখের রৌদ্র 

কাঠ ফাটিতে থাকে, প্রস্তর সকল খণ্ড খণ্ড হয়। সে সময় 

শরীর প্বভাবতঃ শীতল জল অন্বেষণ করে। দ্রেহ ঠাণ্ডা করিৰ 

ভাবিয়া তখন উত্তপ্ত জীব দৌড়াইতে আরম্ত করে। কি সুখ 

তখন হয়, বখন সে জলে অবগাহন করে। গঙ্গাজলে গিয়া 

ডুব দ্বেয়। আর শরীর শীতল বোধ করিয়। আঃ__আঃ বলিতে 

থাকে। বৈশাখ মাস সাক্ষী; ভয়ানক রৌদ্র সাক্ষী। মানুষ 
জানে, এ সময় লান ব্যতীত সে বাচে না। মধ্যে মধ্যে 

কেবল গ্লানই করে; প্রাতে ল্ান করে, অপরাছে জলে নিমগ্ন 

হয়। যেন শ্বভাব চায় জল; জল বিছা দগ্ধ দেহ কোন 
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মতেই বাচে না। হে মনুষ্য! হিন্দশ্থান মধ্যে স্নানে মতি, 

তোমাকে গুরু দেন নাই, বেদ বেদাত্ত দেন নাই; স্তাক়- 
বিন্যাবিশারদ উচিত বুঝিয়া তোমাকে এ কাধ্যে প্রবৃত্ত 

করেন নাই। মনে হুইল, স্বভাব চাহিল, আর জলে পড়িলে, 
ময়লা প্রক্ষালন করিলে, জ্বালা নিবারণ করিলে। যেমন 

শ্নান করিলে, মল! গেল, উত্তাপ গেল। কিন্তু শুদ্ধ এই কথা 
বিজ্ঞানবিহীন লোকেও বলিতে পাবে। হ্ুবিজ্ঞ বিজ্ঞনী 

বলেন, স্নানে স্বাস্থ্য সার হয়। শরীরের মূলা গেলে খ্বান্থ্য 

হয়; উত্তপ্ত দেহকে শীতল করিলে দেহ স্বাভাবিক অবস্থা 

শান্ত হুইন্বা হুস্থতার পথে গমন করে। স্নানে অনেক 
উপকার । 

স্নানের পর ক্ষুধা প্রবল হয়, দেহ খাগ্য পাইবার জন্ত 
চীৎকার করিতে থাকে। বাণিজ্য ব্যবসায়ে লোকে ধনী 

হয়, কম কাধ্যেই সময় যাপন করে, বহু অধ্যয়নে পণ্ডিত 

হয়, এ সমুদয় কেন কেবল খাইবার জন্য ; জঠরানল 

নিবৃত্তির জন্ত : খাঠ্ঠ অভাবে এমনই বোধ হয়, যেন শরীর 

গেল, মাংস অবসন্ন হইল, মৃত্যু যেন দেহে প্রবেশ করিয়া 
বধ করিবে। হয় খাঠ্য, নয় মৃত্যু । এই ভাবিয়া স্নানের 
পঞ্পই মানুষ আহার করিতে চায়। প্রকৃতি গুরু হইব্বা 
বলিতেছেন, অন্য মন্ত্র নয়, কেবল আহার । আহারের পরই 
কি দেহের চাকচিক্য, কি আশ্চধ্য লাবণ্য, কি চমৎকার 
অনির্বচনীত্ব কাস্তি। সমুদয় দেহ যেন যৌবনের কাল 
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লাভ করিল। পাঁচ মিনিট পুরে নিতান্ত যে' অশক্ত ছিল, 

চর্ব্বল ছিল, হতস্রী ছিল, আহারের পর পুষ্টি, কান্তি যৌবনের 
তেজ, সিংহের রক্ত তাহার শরীরের মধ্যে আসিল। এ 

দেখ, ব্যাধিযুক্ত শরীর তুস্থ হইযবা দাড়াইয়। উ।ঠল। . ভাব 
দেখিয়া বোধ হইতেছে, এ ব্যক্তি সমস্ত জাতির মধ্যে প্রেম 

দিবে, ধর্মো মাহ প্রদীপ্ত করিবে? কিম্বা কোন বাণিজ্য 

ব্যবসায় কিছু,.করিবে। একবার হ্নান করিল, পরিবর্তিত 

হইয়া পড়িল। একবার আহার করিল, সিংহের ন্যায় বল- 
শালী হইয়া উঠিল। | 

সাধু যুধা, তুমি দ্গান কর; আহার কর। ধর্মবরাজ্যে 

প্রবিষ্ট হইয়া! দেখিলাম, সেখানকার লোকে কেবল ম্নান 

করেন, আহার করেন। এ পৃথিবীতেও প্রকারান্তরে তাহাই। 
সংসারে শরীরসন্ঘন্ধে লোকে যাহা করে, ধম্খরাজ্যে আত্মা- 

সম্বন্ধে তাহাই করিতে হয়। এ উপদেশের গুরু কে? 

প্রকৃতি। কি কর প্রাত্ঃকালে? স্নান। তার পর? আহার। 

যাহাকে জিজ্ঞাসা! কর সেই এই উত্তর দিবে। বেদ পাঠ কর 

না? না। স্বস্ত্যয়ন? না। ব্রতাদির অনুষ্ঠান? যাগ যজ্ঞ ? 
না। ভক্তিরনামৃতত পান, কি নৃত্য, কি বান্ধবদিগকে লইয়া 
ধন্মীলোচনা, কি পাঠ, চিন্তা, তপস্যাদি কিছুই কর না? 

বাস্তবিক সমুদয় পেষণ করিয়া দেখিলে এক বস্ততেই সমস্ত 
পরিণত হয়। কেবল বস্ত, হ্লান ও. ভোজন। এই -ভন্ঠাই 
বোধ হয়, এক বিধানের প্রেরিত মহাপুরুষ স্বান ও. 
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ভোজনকে সর্বোৎকৃষ্ট ব্রত ও নি স|ধন বলিয়া স্থির 

করিয়াছেন। 

দেখ, বালক যদ্দি 2 পথে ধুলি খেল! করে, হুন্দর 

রূপ লইয়া সে ফেরে ন!। মা জানেন ঘরে যখন ফিরিল, 

তখন সন্তান কৃষ্ণবর্ণ। মা তাহার চক ধোঁত করিয়া দিলেন, 
মুখ হাত ধোরাইলেন, পা ছুখানি পরিষ্কার করাইলেন, চুল 

ত্বাচড়াইয়া দিলেন, গায়ে একটু তৈল মাথাইলেন। শরীর 
পরিষ্কত ও চাকচিক্যশালী হইল; কান্তি খুলিল। জীব 
তোমার জননীর জননী রোজ এইরূপ করেন। তুমি যদি 
নান না কর, স্বাভাবিক যদি না হও) মা! তুষ্ট হন না; তুমিও 

তুষ্ট হইতে পার ন|। স্বর্গ হইতে যে পরিষ্কার জল পৃথিবীতে 
পতিত হয়, পাচ মিনিট পড়িরা থাকিলে অত্যন্ত কর্দমযুক্ত 
মলিন হইয়া যায়। স্বর্গের বৃষ্টিকে কর্দমযুক্ত করে এরূপ 
ভয়ানক স্থান যে পৃথিবী,_সেখানে অধ ঘণ্টা কাল কেহ 
মলিন না হইয়া বেড়াইতে পারে না। শরীরে কাদা লানি- 

লেই বলিতে হয়, জল চাই, জল দাও। কৃষ্বর্ণ থাকা 

যায় না) প্রক্ষালিত হইয়! নৃতন কাগড় পৰিব, দেহে ময়লা 

লাগিলে কোন্ বালকের না এ ইচ্ছা হয়? কোন কোন 

পরিবারে ববিধারে স্নান নিদিষ্ট আছে। সে দিন সেই 
পরিবারের পিতা পুত্রে কলে মিলিরা পঙ্গাতীরে গিয়া আনন্দে 

স্গান করে। কেন হে বালক, এত আনন্দ কেন? সে 

দিন বালককে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বালক বলে, আঙ্জ 



৮ সেবকের নি | 
শাশসীশিল ০ শী সপ _পাস্পীর্পীপপপাশিশী পি, তি ভিত ভিত ত তাত সপ পাশপিজ্পাএছি 

যে করিবার; আঙ্জ যে গান ম কারিথার দি বালকের চি 

আনর্দ! যেন কোন নৃপতি রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, যেন কোন 
ব্যক্তি অসীম শ্রর্যের অধিকারী হইলেন। বালক স্নান 
কারা শীতল হইবে, হুন্দর দেহ হইবে, এই ভাৰিয়৷ তাহার 

অতুল আদন্ৰ। 

যখন জীষ স্গান করে, তখন প্রকৃতি হুমধুব ওষ্ঠ প্রকাশ 

করিয়া হাস্ত করেন। যখন আমরা সংসাষের ধূলাতে ও 

মলাতে মলিন কাফ্রির মত হইয়া গড়ি, তখন আমাদের জননী 

জল দ্বারা ধৌত করিয়া দেন। হাতে কালী, মুখে কালী; 
জল ছাড়া এ মলা কোনরূপেই যাইবে না। যুব বৃদ্ধ মলিন 
হুইম্বা যখন চীংকার করিয়া বলে, শরীর ময়লায় কেমন 

করিতেছে, মলা দূর না হইলে আর থাকা যায় না, অমমই 

প্রার্থনা জল, আরাধল1 জল, সঙ্গীত জল, ধ্যান জল, তগস্যা 

জল তাহাদিগের উপর পতিত হর। এক একটী নদ, এক 

একটা হু, এক একটা পুক্ষরিলী। প্রান! যদি নদী হয়, ধ্যান 
তবে সমুদ্র। যত্ত জলের আবন্তক, তত জলে পড়িতে হয়। 

সঙ্গীত পুদ্ধরিণীতে স্নান করিত কৈমম ঠাণ্ডা হওয়া ধায়, 
অধিক জলে পড়িতে হইলে দুরে গিয়া ধ্যান সমুদ্রে অবগাহম 
করিতে হয়। পুষ্ষত্বিশীতে পড়িয়া বদি দেখি মন্ধল। গেল 

সা, নদীতে লমুেতে পড়িডে হইবৈ । অত ময়ল! কি দামান্ত 
জলে ধায়? খাবার জলে ক্কি ও খয়লা প্রক্ষালিত হইতে 
পারে? তুমি পাঁচ গ্লিপিটের প্রার্থসায় অত রাশীকত-ঘঙ্জ 
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্রক্ষালন চি 1 অল জলে সংসারের কাদা দাই 
পড়িবে। অধিক গুলে গড়; ছুই খব'্টা জলে পড়িয়া থাকা 

যাদের অল্প মলা মলিন করিয়াছে, একটু জলে তাহাদেখ 
পরিষ্কীর হওয়ী সম্ভব। কাম, ক্রোধ, অহস্কার এত ময়লা 

তোমাকে মলিন করিয়াছে, একটু জলে কি ও মর়লা বাঁ? 

ুন্বর যুধার গায়ে একটু ময়লা লাগিয়াছিল, একটা সঙ্গীত 
জলে তাই অপনীত হইল। তোমার আত্মা কধনই সহজে 
প্রক্ষালিত হইবে না। যাও, উ ভাগিরথী তীরে যাও; 

ভোবায় তোমার হইবে না। জলের ভিতর ওঠ আর মগ 

হও। চিৎ হইয়া সাতার দাও ; তীরে এস; জল লইয়া কলস 
কলস মাথায় ঢাল। উপরে নীচে জলের আধাত লাগিতে 
লাগিতে বহু উপাসনার পর ময়লা যাইবে। একটু জলে 
যখন হইল না, তখন বেণী জল চাই, এ কথা বাঞ্াকেও 
হলে। 

হে ব্রান্মা ষধন বেশী মলা গায়ে শি তখন 

ঝার্ধ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করিবে। নর্দীতে বাইবে; গলে 
গড়িয়া ক্রমাগত স্ব গতি করিবে । দেখিবে চক্ষু হুট 
পরিগ্ধা হইল। অধিক মলা দেখিডেছ, যাও, অমস্ত অর্থ 
পরিদ্ধার কর পরিষ্ধার হইলৈ বলিবে, মললার ভায় বসত 
ছিল, পরিষ্ত শরীর লঘু হইল, শরীরের কি সৌদাধ্য 
প্রকাশিত। স্গানে শুদ্ধ হইলাম এই কি কেবল মনেয় কথা? 
না। মে দিম বিষয়হানি, অপরযান। লোকের উৎপশডন 
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সহ করিয়াছিলাম, তাহা হইতেও আরাম পাওয়া গেল। 
ওহে তগপস্তাপ্রিয। কেন তপস্যা করিতেছ ? প্রেমসরোবরে 

ডুব দিয়া ত্রহ্মপদ্তলে বুঝি পড়িয়া রহিয়াছ? ওহে জীব, 

তুমি কি গাপের জ্বালায় জ্বালাতন হইয্বাছ? বৈশাখের 
রৌদ্রে কি তাপিত হইয়াছ ? নক্ষত্রবেগে নদীতে সমুদ্রেতে 
গিয়া! ঝঁপাৎ করিয়া পড়; বলিবে, আঃ) প্রাণ যেন বাচিল। 

আমি ঠিক বলিতেছি, না মিথ্যা বলিতেছি ? বল দেখি, 

এক এক দিনের গানে হৃদয় একেবারে জুড়াইয়াছে কি না? 
এই জন্য হৃদয় জুড়াইবে বলিয়াই ল্ান করিতে অভিলাষ 

করি। ত্র যে আমাদের গানের ঘরটা, মন্দিরের মধ্যে & 

একটা সরোবর । এই যে মন্দির, ইহা একটা প্রকাণ্ড 
সরোবর, হুবিস্ৃত নদী। এই মন্দিরের বাহিরের দিকে 
বৈশাখ মাপ, কিন্তু ভিতরে চিরকালই ভার মাম। যেমন 

জ্বালায় জালাতন হইয়া এখানে আসিলে, অস্থির ভারে 
আসিয়া এখানে জলে পড়িৰামাত্র শীতল হইলে। মা 

আনন্দময়ী, ম! আনন্দময়ী, দুইবার বলিতে না বলিতে প্রাণ 

জুড়াইল। কাহারও কথায় ডুব দিবে না; আমার কথায় ডুব 
«দিবে না। কিন্ত যখনই প্রকৃতি বলিবে, যখনই অন্তরের 

হাড় ফাটিবে, তখনই তোমার হয় হৃদয়কে বলিবে, জ্লান কর, 
নতুবা মরিবে। এই যে মন্দিরের মধ্যে এত ব্যাপার হই- 
তেছে, এই যে আরাধনা ও প্রার্থন। পাঠ ও তপস্যা, যত 

কিছু হইতেছে, ইহার উদ্দেপ্ট প্রত্যেকের নিকট এক একটা 
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সরোবর ছা দেওয়া। রি গা তোমার আমার 

কাধ্য হইল। পাপ কলঙ্ক মোচন করিয়া, জালা দুর করিয়া 
শান্তি গাইব, এই-স্থির করিয়াছি। 

; আর কি চাই? ভোজন। বাহির হইতে জল উই 

বাহিরে ঢালিলে শরীর পরিদ্ধার হয়; পুষ্টির জন্ত আৰার 

আহার চাই। মলা ত গেল, পরিষ্কার ত হইল, এখন অস্তরে- 

কিছু প্রবিষ্ট করিতে হইবে। যদি সুখ বোধ করিতে চাও, 
আহার করিতেই হইবে। কোথায় শক্তি পাইবে, যদি 

আহার না কর। বল রক্ষার জন্য নানা প্রকার আহাধ্য বস্ত 

চাই। যখনই ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হও, তখনই খাদ্য অন্বেষণ 
কর। এক জনের কাছে বিবেক, আর এক জনের কাছে 

ভক্তি। ক্ষুধায় কাতর হইয়া ঈশা ভক্ষণ, মুসা ভক্ষণ, চৈতন্যকে 
পান, বুদ্ধকে আহার কর, ক্ষুধা শান্তি ও পুষ্টিলাত হইবে। 
সে দিন গিয়াছে, যে দিন লোকে ইহাদিগকে ঈশ্বর 
বোধে আদর করিত। নববিধানের প্রারত্ত অবধি এই 

জ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছে যে, এই সমুদয় সাধু কেবল সাধু 
নহেন, সাধুতা; কেবল জ্ঞানী নহেন, জ্ঞান; কেবল প্রেমিক 

নহেন, ইঙারাই প্রেম; সুবোধ নহেন, হুবুদ্ধি। মনুষ্য হইলেন 

অবস্থা, সাধু হইলেন খাদ্য ড্রব্য। উপহাসের কথা নয়; 
আহার করিবে বলিয়া মহেশ্বর দিলেন। এই লও, ঈশা- 

চরিত্র ও গৌরাঙ্গচরিত্রকে আহার কর। কেবল স্নান করি- 
লেও হয় না; পাপ গেল, কিন্তু পুণ্য হওয়া চাই। পাঁপমলা 
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সপশাপপসপীশপসপীীশািপসপীপীসপ পা পসপ্পপিসপপেপপাপ পিপি শা শীীািশাশাশীশী শী ীশিশািিীপীপপীিশিশা 

প্রক্কালিত হইলেই কি সমস্ত শেষ হইল? অভাব পক্ষের 

সাধন হইলেই কি যথেষ্ট হইল ? ভার পক্ষেরুও প্রয়োজন । 

পেটুক ক্ষুধার সময় যেমন হাউ ভ্াউ করিয়া! ভোজন 

করে, সাবুরূপ শম্ত যে হবরিদ্র্ণ ক্ষেত্রকে টুশোতিত করিয়। 

রাখিফ়াছে, সেই খান হইতে অন্নের ধান আনিয়া ক্ষুধা শান্তি 

করিব। থান্য এমনই, যত থাই ততই খাইতে ইচ্ছা হয়। 
তক্তিদুগ্ধের সঙ্গে ভক্তঅন্নকে একত্র করি্কা শরীরে প্রবিষ্ট 

করিব, উদ্দরে ঢালিব; যতই এইরূপ করিব, ততই সবল 

হইব। আহার করিলে পর দেখির, ছিলাম ক্ুগ্র মৃতপ্রায়, 
আজ অন্নাহারে সবল হইয়াছি। তখন কেবল এই বলিব, 

দেখ ঈশার বিবেক, মুষার বহ্ষবাণী শ্রবণ, বুদ্ধের নির্বাণরূপ 

সত্য এমনই আহার করিয়াছি যে, খাইয়া মহানুখী হইয়াছি। 

মা আমাকে বথেষ্ট আহার দিয়াছেন! বলিয়াছেন, যত 

ধিন বাচিবি, যত ইচ্ছা, এই সবখা। তোষার আমার মা 
আর কি চান? খুব খাও তুমি, তোমার মা প্রফুল্ল হইবেন। 
এবারকার ভাদ্রোখসবে এই উপগ্রেশ, কেবল স্নান কর, 

কেবল আহার কর। আর ঈশাকে উপহায় করিও না। 

হে চৈতন্য, তব পদ্ধে নমস্কার, এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিও 

না। এরার ধান্যরূপে সাধুর! আমিয়াছেন ; ফলরপে সক্ধলে 

উপস্থিত হইয্লাছেন। প্রেরিত অহাপুরুষগণ চাল, ভাল, 

লব্ণরূপে এবার সমাগত হইয়াছেন। আর পুস্তক পড়িতে 

হইরে না। গঁশাবানু, চৈতন্যতানু, নিক্াণবান্ যে ব্রন্মতঞ, 
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ধিনি সারুদিগকে আহার করিয়াছেন, 'তাহাকে লইয়া আমি 

সকলকে তোজন করি। আবার আমাকে শুদ্ধ লইয়া 
সকলকে তুমি থাও। এইরূপে শতাবী গ্রাস করুক শতা- 

বীকে। শেষ শতাব্দী গ্রাম করুক প্রথম শতার্ধীকে; 
দ্বিতীয়কে গ্রাস করুক তৃতীয় শতাব্ধী। এইরূপে চতুর্থ পঞ্চম 

শতাবী সকলকে আপনাদের ভিতরে হজম করিয়া ফেলুক। 

হে জীব, কেবল খাও আর দেখ, তাহাদের শোণিত 

তোমার শোণিত হইয়াছে কিনা। ইহা যদি হইয়া থাকে, 

নববিধান সফল হইয়াছে, ব্রাদ্বধর্থ সার্থক হইয়াছে। আব 
কিছু মা চান ন|। মব্্লা হলে স্নান করাইবেন, ক্ষুধিত 

হইলে আহার করাইবেন। আমার মা আজ আমাকে 

নাওয়াইলেন, খাওয়াইলেন; পরিষ্ষত ও পরিপুষ্ট হইলাম, 

এই জন্য এ কথা বিশেষ করিয়া বলিতেছি। অগ্রাহ্থ 

করিবে না; শিরোধাধ্য করিবে। কি কথা? একবার 
জলসংস্কার করিতে হয়, একবার সাধুভক্ষণ করিতে হয়, 

পুর্ববকার বিধানের সময় বলা হইয়াছিল; নববিধান ঝলিতে- 

ছেন, আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর, প্রত্যহ জলমংস্কারে 

সংস্কত হইবে; প্রত্যহ ব্রহ্মপুণ জলে অব্গাহন করিতেছি 

এই ভাবিতে ভা।বতে সসানাক্রয়া সমাধা করিবে। প্রত্যহ 

আহারের অন পুণ্যরূপে, জল প্রেনরূপে গ্রহণ করিয়া আত্মাকে 

স্বর্গীয় পুষ্টি দান করিবে। এই মন্ত্রের সাধন.কর। প্রত্যহ 

নান ব্রহ্মজলেতে ; প্রত্যহ আহার ব্রদ্ধ আহারে । ইহাতেই 
চহ 



১৪ সেবকের নিবেদন। 
শি শিিাাশীশীশিিশ্াীীশীশট তি তি? এ শিট তিতির টিটি তি 

জগৎ কাচিবে। এই সহজ পথ ধরিয়া, ভাই বন্ধু, হর্গারোহণ 

কর। 

হে দ্বীন দয়াল, হে আমাদের অন্নদবাতা, জলদাতা, শাত্তি- 

দাতা মোক্ষদাতা, তোমার শ্রীপাদপদ্ে উৎসব দিবসে মিনতি 

করিতেছি, আমাদের শরীরকে যেমন জল দ্বারা শুদ্ধ কর, মা 

হইয়া হাত ধরিষা তেমনই তোমার প্রেমগঙ্জাতে আমাদিগকে 

ন্নান করাইয়া ভাল কর। দেখ, আমরা, সংসারকর্দমে লিপু 

হইয়াছি; তোমার কাছে মুখ দেখাইতে পারি না; ভাই 
বন্ধুরাও কেহ কাছে যাইতে দেয় না। গায়ে ময়লা কেবল 

নয়, দেখ মনে কত ময়ল]। রাশি রাশি পাপ সঙ্গে করিষ। 

উত্মবে আসিয়াছি। কোথায় তোমার ডল? যেখানে 

জলসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া সেই প্রেরিত পুরুষ পবিত্রান্াকে 

দর্শন কৰ্রিযাছিলেন, সেইখানে একবার ১গ্র হইব। মন্দির 

মধ্যে একবার সেই জল আনিয়া দাও; অবগাহন করিয়া 

পৰিভ্রাত্মবকে দর্শন করি। প্রার্থনা আমি কেন করি? 

আরাধনা করিলে কি হইবে? একবার দুইটী হাত ধরিয়: 

ছেলেকে যেমন মা জনন ন্নান করান, তেমনই একট তৈল 

মাখাইয়া, গায়ে একটু হরিদ্রা মাখাইয়া, আমাদিগকে স্নান 

করাও। কাল অঙ্গ আর রাখিৰ না; এবার ভাগব্তী ভন 

করিক্না দাও। জ্ঞালাঘ় প্রাণ অস্থর; ঠাণ্ডা কর। গরম 
দেহের উপর শীতল জল একবার ঢাল। একবার ব্রহ্ষমজলের 

ভিতর ডোবাও। ভয়ানক উত্তাপ; পাপের তেজ শরীরকে 
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কাতর করিয়াছে। আর অন্ত মন্তত লইব না) এবার জল- 

সংস্কারে সংস্কৃত হইব। এ জল আত্মার পানীয়; জড় জল 

নয়। এ আমার বক্ষপদনিঃশ্ত জল। এই হবির জল যেমন 

শরীরের উপর পড়িবে, অমনি আত্মার উপরেও পতিত হইবে । 

এই জলে অবগাহন করিলাম ; আমার শরীরের ময়লা গেল; 

জ্বালা যন্ণণা দূর হইল। এবার ভাই বন্ধুদের কাছে মুখ 

দেখাইলেই বলিবেন, ঠিক হইয়াছে) প্রাণের ভিতর হইতে 

গভীর কলঙ্করাশি চলিয়া গেল। হে প্রাণেশ্বর, তুমি অনু- 

গ্রহ কর, প্রতাহ আানকে ধম ক্রিয়ার মধ্যে করিয়া স্লানের 

ঘ্বরকে যেন উপাসনার ঘর করিতে পারি। ত্বরের দ্বার 

রুদ্ধ করিয়া যধন নান করিব, কিন্বা নদীতীরে গিয়া যখন 

স্থান করিব, জ্বালা জুড়াইবার জঙ্গ, ময়ল' দর করিবার জন্য 

জলে অবগাহন করিব; বলিতে যেন পারি, এই জলের 

প্রতি বিদু ব্রদ্ধবিদু হউক। এই জল যেমন আত্মার গায়ে 

লাগিবে, অমনি নতন জীব হইয়। যাইব। জলে ডুব দিব 
আর বলিব, ডুবিলাম ব্রন্মসাগর মধ্যে। বুঝিব যে তাহাতেই 
দেহ মন শ্রদ্ধ হইল। দেখিব অহঙ্কারী সান করিষ। বিনয় 

হইল, কাম।চারী ঘিতেন্দ্িয় হইল, লোভী সন্যাসী বৈরাগী 

হইয়া সান করিয়া উঠিল | হে মাত, বিশ্বজননি, ভক্তমণ্ডলীর 

মধ্যে এই স্থান প্রবর্তিত কর! এর! যেন প্রতি দিন ব্রহ্গ- 

জলে স্নান করিয়!' এই দেখান, স্ানের আগে যে অন্থরের 

মতন ছিল, স্নানের পর মে এমনই হইল, ইচ্ছা হয় যেন 
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পা 

স্বন্ধে করিয়া নাচিতে থাকি। ন্নানের পর কাহারও যেন 

অন্ুখের মুখ দেখিতে না হয়। প্রত্যেকের স্নানের ঘর 

মন্দির করিয়া দাও; তীর্থ করিয়া দাও; জল লইয়া যেন 

আর বৃথ! ঘাটাঘাটি না হয়; জলের স্সানকে ব্রঙ্গেতে স্বান 

করিয়া দ্াও। ময়লা তাড়াইতে হইলেই ব্রর্থাজলে খানিক 

বসিয়া থাকিব। বলিব, রাগ, তুই যাবি না? আজ রাগ 

একেবারে না৷ গেলে লানের ঘর পরিত্যাগ করিব না। 

লোভ ছাড়িল না? জানের ঘর কোন মতেই ছাড়া হইবে 

না, কেবলই জঙ্গ ঢালিতে থাকিব। অল্প জলে হইল না, 

আমারও জল ঢালিব। বৈরাণী, সন্গযাসী, ব্যাগ্রচন্নধারী হইয়া 

তবে খর পরিত্যাগ করিব। হে দেবি, দয়া কর, অলে ন! 

হত নদীর ভিতর লইয়া যাও; ধোও মা ধোও। মা জগদী- 
শ্বরি, বল প্রকাশ কর। তোমার অহ্র সন্তানের এত পাপ 

বুঝি যাইবে না? পঁচিশ বংসরের পাপ হাড়ের ভিতর পর্যন্ত 

গিয়াছে। ঢাল জল, এই যে একটু একটু দাগ উঠিতেছে ; 
এবার কাম ক্রোধ লোভ সব যাইবে। আর অনুরের মত 

থাকিব না; জানের পর শরীর মন ধক ধকৃ করিবে । লোকে 

বলিবে, এ যেন সে নব্ব; সে দিবা বর্ণ কেমন করিষুা 

ধরিল? আহা! তখন আপনার রূপ দেঁখিধা আপনি মোহিত 

হইব। ম্লান যখন হইল, উপাসনা ত এখানেই হইল। 

তার পরই দেখি, কত খান সাঙ্গাইয় রাখিয়াছ। মা, এত্ত 
খাব? ফোণার থালায় এত খাঝার সাঙজাইয়াছ? কলাপাত। 



সান ও ভোজন । ১৭ 

শালপাতা বই আহারের পাত্র আছে যে জানিত না, তার 

প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ বুঝি? আজ পুঝি তাহাকে গৌরাঙ্গ 
বলিয়া আদর করিয্বা খাবার নূতন জায়গ! দিয়াছ? এক 

শত বার মন্দিরে গিয়া যাহা না হইয়াছে, হিমালয়ে গিয়া 
ধ্যান করিয়া, বেদ পুরাণ পাঠ করিয়া যা না হইয়াছে, আজ 

স্নান করিয়া তাহা হইল। আজ যে মাক্সানের পর চেলির 

কাপড় পরা ছেলে দ্বেখিয়া তোমার মুখে হাসি ধরিতেছে 

না। মাথায় জল ঢালিয়া পরিত্রাণ করিলে? আমি যে 

বড় লোতী ছিল্লাম, সংসারের ত্রীতদাম ছিলাম, সংসার 

আমার গায়ে যে আলকাতর! দিয়াছিল। আজ যে আমি 

নেয়ে পরিত্রাপ পাইলাম। নেয়ে যদি এত হুখ, নাজানি 

ভোজনে কত হুখ! মা, কত খাব? সোগার পাত্রে কত 

খাব? আহা) ঈশা, মনুষ্যত্ব ছাড়িয়া সুখে খাইব বলিয্বা 

আজ অন্ন হইয়াছ? গুপ্ত চোর, ছদ্বুবেশ ধত্রিয়াছ ? বঙ্গ- 

দেশোঘপনন অন্নরাশি, অন্ন ত তুমি নও) তোমার ভিতর 

আমার প্রাণের দ্রাদা ঈশ] আছেন। তোমাকে খাইয়। 

শাবান হব। অন্ন! অন্ন! আমার মুখে তুমি যাইবে? 

তাই গৌরাঙ্গ, তুমি যখন নবদ্বীপ ছাড়িয়া ন্বর্গারোহণ করিলে, 

যখন তোমার ন্বদ্বীপলীলা, ভারতলীলা শেষ হইল, তার পর 

কেউ তোমার সন্ধান পাইল না। তার পর তুমি কি মিছরির 

সর্ব হইলে? জলবিন্দু হইলে নববিধানের বিধাতার 
আজ্ঞায় পুরুষাকৃতি ছাড়িয়া সলিল হইলে? তোমার তুমিত্ব 



১৮ সেবস্রে নবেদন | 

ভাবরপে পরিণত হইল? মা আনন্পময়ি, খাওয়া দেখিয়া 

তুমি হাদিতেছ ? সাধু সন্তানকে ভোজনের সামী করি- 

ঘ্াছ? আর ত মণ্ণিরে যাইবার দর্নকার নাই । ক্সানের 

ঘর, এই তোজনের ঘর। এ ঘ.র পারক্ার হয়ে এই ঘরে 

কত খাবার খ'ইব। আজ কিখাবারই খাইতোছ । গরি- 

বের ছেলে কেবল ভুট্টা, মোট? চালের ভাতই খাইবাছ্ি, 
তাও পেট ভরিয়। খাইতে পাই নাই। ওহে দেবগণ, সাক্ষী 

হও; উত্নবক্ষেত্রে দোখয়া য:ও, খেয়ে মানষ ত্বর্গে যাইত 

তেছে। খেতে খেতে চন্ু হইতে দ.! দং্ কাঁরয়া জল পড়ি" 

তেছে। সাধুর! কেউ মিষ্টার হয়ে কেউ ছুগ্ধ হয়ে উপগ্থিত। 

আহারের পর ভিতরে ঢুকিয়া যে যার নিজমুত্তি ধরিলেন। 

বুকের ভিতর এই যে ঈঁশা লাচে, গৌরাঙ্গ নাচে, তব প্রহলাদ 

নাচে। এ যে তারা বলিতেছেন, ওরে তোর ভিতরে আমি- 

ধার জন্ত ভাত হইঝ়।ছিলাম। তোর আম্মার মধ্যে মানুষ 

কিরপে আসিবে? তাই খাবার কাটাতে গে্াম। তাই 

তোর জলের ক'জোতে প্রবেশ করিলাম, আবার এখন নিজমূর্তি 

ধরিয়াছি। মা আনন্ধমন্জি, নেয়ে খেয়ে পারভ্রাণ হয়, এই 

মংবাদ ভূমি ঘোষণ। কর। ঢঃখী পাপী সব পরিত্রাণ 

পাইবে। খুব কমে নাওয়াও, আর খুব কমে খাওয়াও। 

কিকচ্চ? কিবলছ? আজ দ্েেখিতেছি কেব্ল যে নাওয়! 

খাওয়ার কাজ। মা নদীতে ডুবাইয়া নৃতন কাপড় দিও, 

মৃত সরোবরে দ্বান করাইয়া পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত দিও। 



মুক্ত অবস্থী। ১৯ 

তোমার হাতের রান্না ভাত খাব, অগাত্িক রাহা অর খাব 

না। মা আনন্দমঘ্ি, তুমি কেমন বাধ! এ ঈশা, এ 

চৈতন্টকে তুমি কেমন রাধিয়াছ! বৈঝণবেরা পারেন নাই 

ধীষ্টবাদীরা পারেন নাই। তুমি আজ মব সাধুদের গাছের 

ফল করিলে মিষ্টান্ন কাঁরলে ? খুব খাই, খুব খাই, উদর পূর্ণ 

করি। স্নান করিয়া শীতল হব, আহার পান করিয়া পুষ্ট 

হব, এই বলিয়া আজ উৎসবে নাচিব, গাইব। তোমার 

অমুত পৃত্রদের অনত চরিত্র আহার করাও । মা, ভিক্ষা চাই, 
করুণাসিন্ু, ষেন ভাল করিয়া স্নান করি প্রতি দ্রিন, আহা 

করি প্রতি দিন। ভক্তবৎসল হরি, দয়া করিয়া আজ আমা 

দ্রিগকে এই আশীর্কাদ কর। 

মুক্ত অবস্থা । 

রবিবার ৫ই চৈত্র, ১৮০৪ শক: ১৮ই মার্চ ১৮৮৩। 

আমরা সকলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে ধর্থ সাধন 

করিতেছি; কিন্ত কি হইব, পরিত্রাণের অবস্থা কাহাকে বলে, 

তাহ]! কি আঘাদিগের আলোচনা কর! কর্তব্য নর কতক- 

গুলি পাপ ছাড়িলেই কি কৃতার্থ হইলাম? সংযতেন্টিয় 

হইলেই কি স্বর্ম লাভ হইবে? সংসারীদিগের ন্যায় হইলাঙ 

না, দয়া ধর্ম কিছু পরিমাণে উপার্জিত হইল, ইহাতেই কি 

আমাদের আশ! পুর্ণ হইবে? শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা কর, কি 

সাপ পসপপা পপ পা ০7 



২০ সেবকের নিবেদন । 
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বলেন। হিন্দৃশান্ত্র, শ্বীষ্টশাস্ত্রের স্বন্ধে হস্ত দিয়া এক প্রাণ 

এক বাক্য হইয়া বলিতেছেন, তীয় বার জন্মগ্রহণ আবশ্যক, 

নতুবা স্বর্গপ্রবেশ করা যাইবে না। বাস্তবিক মুক্ত হওয়া, 
স্বর্গ লাভ করার অর্থ আর কিছুই নয়, দ্বিজ হওয়া, দ্বিতীয় 

বার জন্ম লওয়া। 

পিতা মাতার নিকট জন্মগ্রহণ করিয়া যেমন পৃথিবীতে 

আসিক়্াছি, তেষনই স্বর্গস্থ পিতার নিকটে জন্ম লইয়া স্বর্গে 

আসিব। ছুই চক্ষু ছুই কর্ণ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া সংসার- 
ক্রিয়া সাধন করিতেছি ; এইরুপে বিশ্বাস ভক্তি, পুণ্য আনন্দ 

লইয়া, জ্ঞানচক্ষু বিবেককর্ণ লইয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া, ভূষি পরি- 
ত্যাগ করিয়া, ব্বর্গে আরোহণ করি, স্বর্গ ক্রিয়া সমাধা করিব। 

ধার্মিক ও অধার্ম্িক, মুক্ত ও বদ্ধ, স্বর্গবাসী ও রসাতলবাসীর 

এই প্রভেদ। তুমিও সাধু নও, আমিও সাধু নই। যদ্দি 
বড় লোক হই, তবে সে ব্রন্ধকৃপা বলে। ব্রদ্ষমন্দিরে আসি 

বলিয়াই যে আমরা স্বর্গের লোকদের মধ্যে পরিগণিত হইব, 

তাহা নহে। দক্ষিণে & যে ভাই বিনয়ী, বামে উনি সৎ- 

কন্মশীল দরালু, তুমি জিতেন্রিয়, আমিও সত্প্রকৃতি। চারি- 

জনেই পৃথিবীর ভাল লোক। সংসারে ভাল মন্দ আছে, 

ব্রা্ম অবাঙ্গ আছে, আমরা ন| হয় পৃথিবীর ব্রাহ্ম হইলাম 4 
কিন্তু সে রাজ্য বহু দুরে, যেখানে আমাদের উপনীত হইতে 
হইবে। ্ 

জীবনঘোড়া চলিতেছে সংমারের ভিতর । সংসার পরি- 



মুক্ত অবস্থা । ২১ 
সপপপপপিশা 

ত্যাগ করিষ। স্বর্গের প্রথম সোপান জীবন অশ্ব স্পর্শ করি- 

য়াছে। পৃথিবীতে দশ হস্ত উপরে বপিয়াছি, ছুই তালা তিন 
তালা ঘর আছে; উচ্চ ছাদে বসিয়া এ কথা বলা যার। 

ইহাকে ধর্মরাজ্যে উচ্চপদারূঢ় বলা যায় না। ইহারা ভূমি 
স্পর্শ করিয়া আছে, মলিন পৃথিবীকে অবলম্বন করিয়া আছে; 
কিন্তু গগনবিহারী ভূঁম স্পর্শ করে না, পৃথিবীর অবলম্বনকে 

অবলম্বন বলে না। পল ঘেমন স্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন, 

অথবা! হিন্দু শান্সে যে বর্ন আছে, তাহা হইতে আমর বহু 

দূরে। রাগ গেল, গেলই ; রসনা মিথ্য! বলে না, বলে না। 

এ দেখ, কত অক্রোধী কত সত্যবাদী । তুমি দান কর, তুমি 

যশহ্বী হইয়াছ? এ দেখ, কত লোক যশন্বী। হে ব্রাহ্ম, 

এই বলিয়া তোমাকে হৃখ্যাতিপত্র দিতে পারি, তুমি পুথিবীর 
ব্রাহ্ম; তুমি ছুই হাত দুই পা বিশিষ্ট জীবের মধ্যে শ্রেষ্ট। 

কিত্ত এ অবস্থায় থাকিলে চলিবে না; সেখানে যাইবার জন্তু 

ঘনুরোধ করিতেছি যেখানে প্রবেশ মাত্র আপনাকে পূর্বের 
লোক বলিয়া চিনিতে পারিবে না। | 

আত্মবিস্মরণ সেখানকার একটা লক্ষণ। আত্মবিম্মরণ যষ্ধ 

না হইয়া থাকে, অমনই বুঝিতে হইবে, যে এ ব্যক্তি স্বর্গৰাসী 

নয়। পৃথিবীর লোক তোমাকে রাজ। করিতে পারে. উচ্চ- 

পদস্থ করিতে পারে, কত প্রশংস! করিতে পারে, কিন্তু মুক্ত 

না হইলে সে স্থান তোমার নহে। সেখানকার প্রথম 

প্রমনেরও উত্তর তুমি দিতে পার না। এখনও আপনাকে 
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পেত শট ্সাীশিশিশিশিশা তিশা ৮০ 

চিনিতে পার? যেব্যঞ্জি কাধ্য করিতেছিল, সেই ভুমি? 

যর বাপ মা মানুষ, সেই তুমি? সংসারীদের দোকামলর 

লোক তুমি? নাম উপাধি তোমার সেই? হী) জ্জাতি- 

ভেরশুচক পদবী সেই? হা। তুমি সেই লোক গ্ষীকার 

করিতেছ? জাতিভেদ নাই? যাহাদের এইটুকু মাত্র 

উনতি হইয়াছে, তাহাদের অবস্থার উন্নতি বলিতে হইবে, কিন্ত 

যথার্থ দ্বিজ তাহারা নহে। 

প্রাতন মানুষের প্রাণত্যাগ ও নৃতন মানুষের জন্ম না 

হইলে স্বর্গরাজ্য হইবে না। গুণের তারতম্যে স্বর্গবাসী, 
পৃথিবীবাসী হয় না। অঙ্গ প্রভ্য্গ ভাব দেখিয়া বোবা যায়, 

আত্মবিম্বারণ হইল কি না। সে র্লাজ্যে প্রবেশ করিলেই 

মনে হয়, কৈ আমি ত দোকানে কাজ করি নাই; আমিত 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ে পড়ি নাই; নৈহাটা ভাটপাড়ায় আমি বাস 

করি নাই। আমার পিতা মাতা পৃথিবীর লোক মনে হয় না। 

আমার সঙ্গী অমুক অমুক ছিল শুনিতে পাই, কিন্তু চিনিতে 

পারি না। ছেলেবেলা রাগ ছিল) কি, কি ছিল, শুনিলে 

উপন্তাম মনে হয়; আমার কিছুই ছিলনা। আমিকে? 

একজন মানুষ যে এই মাত্র জন্মিয়াছে; সগ্যোক্গাত শিশু 

আমি । ঈশ্বরের কাছে জন্মিয়া তাহাকে পিতা বলিয়া মানি। 

স্বর্গের ভূমিতে জন্সিয়াছি; স্বগাঁয় ভাই ভগিনী; স্বগীয় ভূত 

ভবিষা; স্বগাঁয় তনু, ন্ব্গায় লদয়; এই আমি জানি। 

দ্বিতীয় বার জন্নগ্রহণর অর এই যে প্রথম জন্ম অঙ্গী- 
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স্পা পিল 

কার। ইহ1যদ্দি ন! হয়, দ্বিতীয় বার জন্ম কেন বলা হইল? 

কেন উন্নতি শব্ধ প্রয়োগ করা হইল না? ছেট অঞ্থ 

গাছ বড় হয়, ছোট মাতষ বড় হইবে, এই কেন ব্লা হইল 

না? মহাজনেরা বলিয়াছেন, জীবিত মানুষ মরিবে, বিভিন্ন 

মান্ষ আমিবে। ম্ৃতরাং চিহুও থাকিবে না। গছ দগ্ধ 

হইলে তাহ! হইতে কি বৃদ্ধিশীল শোভাবুক্ত পল্পবিষ্ত কুহ্বমিত 

তর উপ হয়? না। একটা ছেলে মরিয়া গেল, তার 

মধ্য হহতে কি কেহ একটা বাক্জার মত হৃন্দর ছেলে বাহির 

করিতে পারে? না। যধন মরিল, নাটাশালার অভিনব 

শেষ হইয়া গেল। যদি দেখি আর একজন মানুষ নতন তন্ন, 

নতন ভাৰ লইয়! আপিল, তবে বলিব, ব্রদ্গভক্ত ব্রদ্মরাজা- 

বাসা ইনি। 

যদি কেহ দেখান, তিনি এখন সংসারের টাকা কড়ি 

ভালবাসেন না; কিন্ত ছোট ছোট টাকা কাড় ধন্মের ভিতরে 

হয় ত ভালবামেন। আগে মৎসারের কথ! বলিলে রাগিতেন, 

এখন ধন্ম সম্বন্ধে রাগেন; ইহাতেই বোঝা বায়, পুরাতন 

মান্ষের চিহ্র রহিয়াছে । আমি বড় লোক বলিয়া যশস্বী 

হইবার ইচ্ছ! নাই, কিন্তু হয় তধাম্মিক বৈরাণী বলিয়া যশ 

পাইবার ইচ্ছা আছে। তুমি হয় ত মনে কর পৃথিবীর লোকে 

আমাকে কে কি বলে, আমি সে বিষয় গ্রাহ্থ করি না; 

সংসারের লোকে আমায় প্রশংসা করে ন', বাহবা দেয় না) 

তৰে কি আমি সাধু নই ৭ তুমি দুই লক্ষ লোকের সহানু- 
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ভূতি ছাড়িঘ্বা পাচ জন সাধুর বাহবা! চাহিতেছ? সাধুদের 

সাহানুভূতি পাইলে তবে তুমি ধর্পু, উপাসনা করিবে। লক্ষ 

লোকের সহানুড়ুতি হইতে ছুই জন সাধুর সহানুভূতি প্রবল। 

তুমি যে কেবল কতিপুরণের চেষ্টা করিতেছ, তাহা নহে; 

লাভের চেষ্টা করিতেছ। তোমার জীবনে আগেকার গন্ধ 

টের পাওয়া যাইতেছে । জীবন ফিরিয়াছে মাত্র। জীবনের 

কামনা, বাসনা, আশা ছিল সংসারে, আনিয়াছ ধর্শে, এই 
কেবল প্রতেদ। আগে কেবল সহোদর সহোদরাকে ভাল- 

বাসিতে ; এখন ব্রাহ্মকে ভালবাস, আর একটু মায়া অধিক, 

একটু অনুরাগ অধিক আপনার সহোদর সহোদরার প্রতি 
আছে। ইহারাও ভাল, তাহারা আর একটু স্বন্দর। এ 
বাড়ী ভাল, পৈতৃক বাড়ী আর একটু হুন্দ্র। বিপদ আপদ 

পড়িলে আগেকার আত্মীয়দের দিকে মন যায়। আপনার 

মার পেটের ভাই, মে এ সময়ে একটু সহানুভূতি দিবে 

মনে হয়। তবে ত সে মানুষ আছে, যে পুর্বে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিল। কেসে? সেদিন যাহাকে পোড়াইয়া আসি- 
লাম, সে মানুষ আবার কিরপে আসিবে? যে পুস্তক দগ্ধ 

কর! হইল, সেই পুস্তক আবার ছাপ! হইবার প্রস্তাব? 

আগেকার সম্পর্ক যদি হাদযু মনকে টানে, বুঝিব তুমি 

জীবন উন্নত করিয়াছ, কিন্তু নৃতন জীবন নহে। যে ঈশার 

স্তায় শব্ধ করিয়া বলিতে পাবে, “কে আমার ভাই? কে 

আমার মাতা? যে গ্বর্গস্থ পিতার কার্ধয করে সেই পিতা 

পা শশিশি শী শিপ পিপিপি পিতা তত 
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মাতা ভাই।” তুমি কি সেই ব্যক্তি? ত্র্মের উদর হইতে 
জগ্মিয়াছে বলিয়াই তুমি ভাই ভগ্ী বল৭ তুমি সংসারের 

সম্পর্ক মান না? কুবুদ্ধি পরায়ণ লোকের ঠিকুজি কোঠি যে 

দ্ব্ধ হইয়াছে; সে মানুষ ধে আর নাই। ব্রাহ্ম হইলেই 
সে ভাই। যার টান আছে পুরাতন বাড়ী, পুরাতন দোকান 

পুরাতন গ্রামের দিকে, সেই পুরাতন লোককে নূতন হইতে 
অনেক দিন লাগিবে। নৃতন জীব হইলেই দেখিব, পুরাতন 
আকর্ষণ নাই, পুরাতন টান মারা নাই; স্ত্রী পুত্র পরিবারের 

পুরাতন মানুষের সন্গে মেগুলির মহমরণ হইয়াছে । সেই 
আগেকার সম্পর্ক লুপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্থের সম্পর্কেই 
ভাই ভগ্নী; এই সম্পর্কেই গ্রাম, বাড়ী, পাড়া, দেশ, রাজ্য। 

ধর্মের সম্পর্কে সকল সংযুক্ত। বুক্তের টান নাই, কেবল 

দ্র্থরাজ্যের টান। | রা 

পুরাতন জীব বুদ্ধিতে চলিত, নৃতন জীব এখন কেমন 

বিশ্বাসে চলে! বেষানুষ দেখিয়া শুনিয়! পড়িয়া সিদ্ধান্ত 

করিত, দশ জনকে জিজ্ঞাসা করিয়! তবে কোন কথা বলিত, 

সে মরিয়াছে। এখন এই মবকুমার কি করেন? নবকুমার 

বলেন, খাইতে পাই না পাই, ভাবিব না। বলিব, যর্দি কেহ 

আপনার খাইবার ব্যবস্থা আপনি করেন, সংমারের উপর 

কতক নির্ভর করেন, তাহার ভিতরে দুর্গন্ধ জীব উঁকি 

মারিতেছে। যর্দি কেহ বলেন, এ পথ ঠিক কিনা, যষ্ধি 

সম্ভানদের মৃত্যু হয়, পাচ পয়সার অধিক পাওয়া যায় না, 
৩ 
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ইহাতে যে স্ত্রী পুত্রের প্রাণ রক্ষ। হয় না; সে ব্যক্তি পুরাতন 

গ্রামের লোকই রহিয়াছে । নব গ্রামের লোক সে ন্য়। 
নৃতন জীব প্রমাণ করিতে হইলে বিশ্বাসের লোক হইয়া- 

ছেন, দেখাইতে হইবে। প্রাচীন জীবনে যাহা কিছু বুদ্ধি 
অনুসারে কার্ধ্য করিতেন, বিঠা'বায় করিয়া,সিদ্ধান্ত করি- 

তেন, তাহ! আর এখন, করেম না। সংসার হইতে দুইটা 

টাকা লই, এ কথা তিনি বলেন না। যে বলিত, গে তনাই। 
ংসারের টাক] স্পর্শমাত্র তার সন্তান স্ত্রীর হাত খসিয়া 

যায়। সংমারের টাকা হাতে পড়িবা মাত্র যদ্দি বলেন, "হাত 

গেল, জলিয়া মরিতেছি" তবেই জানিতে হইবে পূর্ণ বিশ্বাস 
আগে হইয়াছে। যতক্ষণ ভয় রহিয়াছে, ততক্ষণ ভাবিবে, 
সাত টাকা নিজে 'আনিব, পঞ্চাশ টাকা ব্রাহ্গধর্ম হইতে 

লইব) ততক্ষণ তুমি পুথিবীর ত্রাহ্ম। থাই বিশ্বাস হইল, 
আর পৃথিবীর টাকা লওয়া হইবে না। 

বুদ্ধিতে পুরাতন. জীবন, 'বিশ্বামে নৃতন জীবন বৃদ্ধি 

ভাল মন্দ হইতে পারে। কেহ ভাল কেহ মন্দ; কেহ ব্রাহ্ম, 

কেহ অব্রাহ্ধ। ব্রা্ধ হইলেই যে এই শ্রেণীভুক্ত, তাহা 
নহে। হিনি বিশ্বাসে হিমালয় টলাইতে পারেন, তাহার 

নিজের চিস্তার শেষ হইয়াছে; তিনি অন্ধকারে শৃন্তে ঘর 
প্রস্তত করিয়াছেন । যেখানে মানুষের চিন্তা যায় না, সেখানে 

তিনি... বাস করেন। হে. বন্ধুগণ, একজন ঈশ্বরের মত 

নিপ্পাপ, আর একজন পাপী, এ প্রকার বর্ণনা আমি করি 
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নাই। এক দিনে পাপশূন্য হইয়া যায়, এ কথা বলি না।* 
ও প্রকার অবস্থায় যাই নাই; কেহ এ কথা বলিতে পারিবে 

না। নিষ্পাপ হইবার কথা বলা হইতেছে না। বুদ্ধিজীবী 

ছিলে, বিশ্বাসজীবী হও; এই বল! হইতেছে। 

আপনি আপনার পরিত্রাণের চেষ্টা করিতেছিলে, ঈশ্বরের 
কথা অবলম্বন কর। তোমারও বেদ বাইবেল আছে ভ? 

তাহার একটা শবও ভ্রান্ত নয়। সেই অনন্ত বেদকে ধরিয়া 

আগুনে মাথা দিতে হইলে দ্বিবে ; মৃত্যুমুখে দাড়াইতে হইলে 
দাড়াইবে। এ ভাবে নৃতন জীবন হইয়াছে কি না দেখ। 

একটু পাপ থাকিলেই যে সংসারীদের দলভুক্ত হইবে, 
তাহা! নয়। তাহা পাপমূলক নয়, দুর্বালতামুলক। বিশ্বাসীর 
জীবন, ধার্শিক পুরাতন জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রশংস। 

ইহাতে হইতে পারে, ন। হইতে পারে, কিন্তু নবজীবন লাত 

হইবে। ৰ 

আমরা নতন রাজ্যের ভাই ভগ্ী পাইয়া, বন্ধু সঙ্গী পাইয়া 
কৃতার্থ হইতেছি; নূতন জীবনের সৌরভে আমোদিত 

হইয়াছি। আর পুরাতন জীবন নয়, সে পুরাতন রকমের 
আরাধনা আর নয়। আগে দোকান করিয়া টাকা উপার্জন 

করিতে, এখন আর তাহা নয়। নূতন সম্পর্কে পুরাতন 

সম্পর্কের বিলোপ। নিজ বুদ্ধির লোপ ও বিশ্বাসভুমির 
অবলম্বন। এই প্রকার নৃতন লোক ব্রদ্ষমন্দিরের উপাসক- 
মগ্ডলীতে দেখিতে চাই। চগ্ডালত্ব পরিত্যাগ করিয়া কলিতে 
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সুবাহ্ষণ হও। দ্বিজ যে নয়, সে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবে 

সে কিরপে শ্বর্গে যাইবে? অতএব ব্রাহ্মগণ, সংসার ছাড়িয়া 

সংসারী ব্রাহ্ম হইলে; দ্বিজ হইয়া! এখন স্বর্গে ভ্রমণ কর। 
হে দীনবন্ধু, হে দ্বিজদিগের হৃদয়ভূঁষণ, এই লোকেরা 

ক্রমাগত সংসারের বোঝা! বহন করিয়! কর্ম সাধন করিতেছে, 

সংসারের পথে বহু চেষ্টায় পুণ্য শান্তি সকষ করিতেছে, 

বর্গের নৃতন জীবনের কথা শুনিয়া ইহারা অবসন্ন হইবে। 

চলে এনে শুনিলাম, এ স্বর্গের পথ নয়। রৌদ্রের কষ্ট, বৃষ্টির 

কষ্ট পাইয়া আমিলাম, এখন ছুই চারিটী ভাই বন্ধু বলিতেছে, 

এ পথে চলিও না; এ পথে স্বর্গরাজ্য পাইবে না। কোন্ 
দিকে সে রাস্তা? যে দিকে ঈশ| গৌরাঙ্গ চলিবাছিলেন। 

জিজ্ঞামা করিল তোমার ঈশাকে, তোমার পিতা মাতা আসিত্া- 

ছেন এখানে, একবার দেখিলে না? শুনিবামাত্র ভাবিলেন 

যেন ধনের ক, থ, কাটা হইল? ভুদয় উত্তেজিত হইল; 

তিনি বলিলেন, কেরে মা বাপ, ভাই বন্ধু কে? আমার 

্বন্থ পিতার ইস্ছা যে পূর্ণ করে, সেই আমার সর্ধস্ব 

_ প্রিয় ঈশার গদচুন্বন করিয়া বলিতেছি, হে ঈশার পিতা, 

সেই সুমতি, পাপিষ্ঠদের অন্তরস্থ করিয়া দাও। এখনও 
অনেকটা টান আছে সংসারের দ্িকে। উপামকদিগকে 

জিন্াসা কর, তোমার সম্পর্কে সম্পর্ক বোধ হইয়াছে কিন? 

ঈশার লক্ষণ জীবনে দেখা গিয়াছে কি না? তিনি ষে 

ব্রাহ্মণ, ছিলেন, সে ব্রাহ্মণত্ব কোথায় হেরিব? শুনিয়াছি 
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শশী তশশীটিতিনি পাটি নি শিশ্ন শিশিশ শিশপাশীশশিশাা শিশা ক শিস্পীশিপশীশী পিসী সপেসসীস্সপপী পাপা শিপ শি 

একটা পরমহং্স আছেন, তাত খণ্ড দিলে তাহার হাত 

বাকিয়া যায়; বোধ হয়, কে যেন আগুন দিল, কে যেন 

বিষ দিল; সে পরমহংস তোমার সন্তান। 

আমি ত তোমার কাছে শিখিলায়, এখন পরীক্ষা কর। 

পৃথিবীর এক টাকা হাতে দাও, লক্ষ টাকা হাতে দাও, হয় ত 

সেই টাকা লইয়া আমরা অকুন্ঠিতভাবে সংসারে ব্যয় করিব। 

আমাদের মা বাপ কি সংসারের দোকানদার ? আমরা সেই 

পুরাতন জায়গায় আছি? টাকা ছু'লাম, হাত বেঁকে গেল 

ন1? হাত পুড়ে গেল না? কোথায় স্বর্গরাজ্য, আর কোথাঙ় 

আমি? কবে যাব দ্বিজদের বাড়ীতে? কবে শ্রাগৌরাঙ্গের 

মত মত্ত হইয়া নৃতন জীবনের পরিচয় দিব? এখনও পুরাতন 

রক্ত আছে, ধন্ষমের কবিরাজ বলিতেছেন, এখনও পুরাতন জর 

যায় নাই, নাড়ী গরম রহিম্তাছে; ধম্মবন্ধুদের দেওয়া পয়সা 

কম হইলে, কি দিতে বিলম্ব হইলে, ধন্পিপাসা এখনও টের 

পাচ্চি। অহঙ্কারের গশ্মি এখনও আছে। পুরাতন জর যদি 

থাকে, পুরাতন পাপের রপ্ত আছেই। মরি বাচি আর এ 
ব্ত বক্ষে ধারণ করিতে পারি না। শীস্র পরিত্রাণ কর। শীঘ্র 

পরিত্রাণ কর। 

এখনও তোমাকে মা বলে ডাকি না? আরও মা আছে? 

ঈশা জ্ীগৌরাহ্গ এমন ভাই, আরও অগন্তকে আপনার বলি? 

কেরে আমার আপনার? আমার মা, তুমিই আমার আপ- 

নার; এঁ বিষ্বাসজীবীরাই ভাই, বন্ধু আত্মীয়, কুটুন্ব। হে 
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হরি, আর পুরাতন জীবন যেন বহন করিতে না হয়; পুরাতন 

জীবন ঘুচাইয়া দাও। দ্বিজ হইয়া বাচি। আমি দেখাতে 
চাই, আর আমি পুরাতন লোক নই ; পুরাতন লোক যে সে 

মরিয়াছে। আমার বুদ্ধি, বিশ্বাস, আশ। আর এক রকমের 

হইয়াছে । ধর্দথরচিকিৎসক বলিলেন, আর জবর নাই। নতন 

জীবনের অনুভব যাহাতে শীপ্র হয় এই কয়টা লোকের 

মাথায় হাত রাখিয়া এমন আশীর্বাদ কর। করম্পর্শ করিব 

উপাসনার পর, আর বলিব, কোন দেশ হইতে আসিলে? 

নববৃন্দাবন হইতে বুঝি? নবকাশী হইতে আগিলে? 
তোমার গায়ে যে গোলাপের গন্ধ! এই নতন হুখে হুথী 

হোকু আমাদের পরিবার। দ্বিজব্বের উত্সব আমাদের 

হউক। মা মঙ্গলময়ি, আমরা যেন নবজীবনের আনন্দ 

অনুভব করিতে পারি। মা, তোমার শ্রীপাদপদে পড়িয়া এই 

প্রার্থনা করি, আর যেন সংসারে মরিতে না যাই'। নতন 

জীবন পাইয়! নববন্ধ পরিধান করিয়। ব্বগীয় ভাই বন্ধুদের 

সঙ্গে যেন মিলিত হইতে পারি, এই আশা করিয়া আমরা 

তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি । 

প্রত্যাদেশ। 
রবিবার ১২ই চৈত্র, ১৮০৪ শক) ২৫শে মার্চ ১৮৮৩। 

আজ কাল কি লোকের প্রত্যাদেশ হব ? পুস্তকের ভিতর 

দিয়া কথা না কহিয়া, গুরুমুখের ভিতর দিয়া উপদেশ প্রদান 
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না করিয়া, স্বয়ং ব্রহ্ম এই উনবিংশ শতাবীতে তক্তদের সঙ্গে 

কি কথোপকথন করেন? ব্রাহ্মাসমাজের মধ্যে প্রত্যার্দেশের 

উদাহরণ কি এত পাওয়া যায় যে, তদ্বারা প্রত্যাদেশ সাধারণ 

বলিষা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে ? তোমার আমার কি এ 

জীবনে প্রত্যাদেশ হইয়াছে? এ প্রশ্নের পরিষ্কার মীমাংসা 

করা আবশ্তক। মীমাংসা ন! হইলে, হয় আমরা অহঙ্কারী 

হইয়া পড়িব, নয় কুসংস্কারে আমাদের জীবনততরী চূর্ণ হইয়া 

যাইবে। যদি ঈশ্বরের দিক হইতে দেখা যায়, তবে পলকের 

মধ্যেই মীমাংস! করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি ; কেন না, ঈশ্বর 

দয়ালু, জ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান। এই তিন গুণেতেই সিদ্ধান্ত 

হইতেছে যে, আগে যদি দয়! করিয়া মমুষ্যমোহ দুর করিবার 

জন্য তিনি সাধুদিগ্রকে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন, দয় ভাস 

না হইলে আর তাহার সে কার্য হইতে বিরত হওয়া সন্তব 

মনে করি না। 

জ্রানের অভাৰে প্রত্যাদেশের লোপ হইতে পারে; এখন 

যদি প্রত্যাদেশ না হয়, হয় ত মানিতে হইবে, তাহার আর 

তেমন জ্ঞান নাই যে প্রত্যাদেশ করিবেন। বুদ্ধি ও মেধার 

হয় ত হ্রাস হইয়া থাকিবে । দয়] ও জ্ঞান যদি পূর্ণ থাকে, 

হয় ত আর তাঁহার বল নাই। পূর্বে মনে করিলেই চৌন্দ 

লক্ষ লোককে প্রত্যাদেশের অগ্রিতে পূর্ণ করিতে পারিতেন, 

কোটী লোককে পবিত্রতার অগ্নিতে উজ্জ্বল করিতে পারিতেন, 

. উনবিংশ শতাকীতে ঈশ্বরের সে ক্ষমতার হয় তত অভাব 



৩২ সেবকের নিবেদন । 

হইয়াছে । এখন পূর্ণদয়! ও পূর্ণজ্ঞান সত্তেও তিনি প্রত্য। 

দেশ প্রদানে অসমর্থ । কিন্তু আমর! সকলেই জানিতেছি 

যে ভগবান সেই ভগবান; যে জগন্নাথ সেই জগন্নাথ। 

অভাব কেমন করিয়া হইবে? কালাতিপাতে পূর্ণতার অভাব 

হয়না। 

তিনি সৃষ্ট জীব নহেন যে তাহার হ্রাস হইবে। গত 

কল্য তিনি যেমন ছিলেন, অগ্যও তিনি তেমনই, আগামী 

কল্যও তিনি সমান থাঁকিবেন। তাহার দয়া জ্ঞান ও শক্তি 

কখন খব্ব হয় না। যদ্দি তিনি এক সময়ে প্রত্যাদেশের 

প্রয়োজন বুঝিয়া থাকেন, আজও বুঝিতেছেন। যে অলৌ- 
কিক ভাবে অলৌকিক জ্ঞান প্রদান করিতেন, এখনও সে 
ভাব আছে; যে জ্ঞানে আগে তিনি সিদ্ধান্ত করিতেন, 

এখনও তাহার সেই জ্ঞান বর্তমান। তবে ঈশ্বরের দিক 

হইতে ঠিক হইল যে প্রত্যাদেশ দান পক্ষে ভগবানের প্ররুতি 
ও মনের ভাব ঠিক আছে! ইতিহাস যদি সত্য বিয়া 

মান, তবে এখনও মানিতে হইবে যে. জীবের প্রত্যাদেশ 

ইয়। যদ্দি বল কাহারও হয় নাই; উনবিংশ শতাব্দীকে 

সে অধিকার হইতে বঞ্চিত বলিয়া প্রচার কর, ক্ষতি নাই। 

সৌভাগ্য এক দিকে, দুর্ভাগ্য অপর দিকে, নববিধানের 
পক্ষে এরূপ নির্দেশ করা সাব্যায়ত্ত নহে। পক্ষপাতী হওয়া 

কখনই হইতে পারে না। প্রত্যাদেশের ঘৌভাগ্য ছিল যদি, 
আছে তবে, থাকিবে তবে। 



প্রত মি ৩৩ 

টির দির চিনি ত দেখা দি এখন মনুষ্যের দিক 

হইতে দেখা উচিত। প্রত্যাদেশ হইলেও গ্রহণের ত্রুটী 

হইতে পারে। জীবের পক্ষে অক্ষমতা, আলম্য বা অরুচি 
থাকিতে পারে। সম্পূর্ণরূপে মীমাংসা করিতে হইলে দেখিতে 

হইবে, প্রত্যাদেশ তবে কি? ইহা না জানিলে ত বলিতে 

গারি না, প্রত্যাদেশ হয় কি না, প্রত্যাদিস্ট হইতে পারি কি 

না। আমাদের সকলের মধ্যেই দেখা যায়, কতকগুলি বিষয় 

আসে এবং কতকগুলিকে আমর আনয়ন করি। কোন 

অগ্থি আমরা নিজে আনি, আর কোন অগ্নি স্বর্গ হইতে দেখা 

দে়। পূর্ণিমার চন্দ আপনি আসিয়া বাড়ী আলে! করিল, 

আর রং মশাল জ্বালিয়া আমরা বাড়ী আলো করিলাম। 

কোন লেখা আপনি লিখিত হয়, আর কোন লেখা মানুষে 

লেখে । কোন সময় কলম ধরিলাম, আমার মন কোথায় 

রহিয়াছে, কে কলম চালাইল, কি হুন্দর লেখা হইল, 

বুঝিতে পারি না; কলম আপনি চলিতে লাগিল। আর 

এক সময় অমি নিজে কলমকে চালাই, মস্তিপ্ধকে বিক্ষিপ্ত 

হইতে দিই না, মন অশ্বকে স্থির করিয়া চিন্তাপথে নিষ্কোগ 

করি, গম্য স্থানে আস্তে আস্তে যাই। 

কার বাড়ী যাইব, কোন্ পথে যাইতে হইবে, সে বিষয়ে 

বিলক্ষণ জ্ঞান আছে। ক মিনিটে যাওয়া যায় তাহারও 

নির্ধারণ করা আছে। জ্ঞান মার্গে চলিলাম, বুদ্ধি ঠিক আছে। 

কখনও পাপে পড়িয়া প্রার্থনা করিলাম পাপ ছাড়িবার জন্য ; 



৩৪ সেরকের 89, | 

পুস্তকাদি পড়িরা সাবুসঙ্গ কি দুরন্ত রাগকে দমন করি- 

লাম, আর কোন সময় বা পিদ্ধি আপনি সিদ্ধ হইল। বিদ্যুৎ 
যেমন পড়ে, মেঘের ভিতর দিয়া, সিক্ষি কখনও কখনও 

সেইবূপে সমাগত হয়। এই ক্রোধ আদিল, পরক্ষণে দেখি, 

দূর্গা যেমন আশ্বিন মাসের মূর্তিতে, তেমনই আত্মা টাড়াইল 
মহাহ্ুরের বক্ষে। কার কাছে অন্ত লইয়াছিলাম, কিরূপে 
ধারণ করিলাম, কি গ্রকারে নিক্ষেপ করিলাম, কতক্ষণ পাপের 

সহিত সংগ্রাম হইল, কোন্ দিক হইতে আক্রমণ করা 
হইয়াছিল, কিছুই জানি না। মুচ্ছভিঙ্গ আর জয়লাভ । 

কেহ একটী গান করিল, গানের সময় সুর ভাজিল, 

ছাদ্ধে গেল, পুক্ধরিণীর ধারে গেল, গাড়ী করিয়া জ্যোৎনসা 

রাত্রে গঙ্গাতীরে গমন করিল, তখনও হইল না; শেষ রাত্রে 

গলাজলে দাঁড়াইয়া চীংকার করিতে লাগিল; অনেক পরে 

গুরু উপদেশে গান বাহির হইল। গ্রানগুলিতে শব্দের 

লালিত্য পাঁচখানা পুস্তক হইতে ধার করিয়া লওয়া হইল। 
পরের বাগানের ফুল চুরী যেমন, এক এক কবির নিকট 

হইতে. কবিতা চুরী তেমনই। সম্পত্তি তাদের, সাজান 
আমার! নিজ বুদ্ধিতে উতকৃষ্টতম ছন্দে সঙ্গীতটাকে আবদ্ধ 
করিয়া শন্দলালিত্য ও ছন্দের মাধুধ্য দুই মিলাইয়া গঙ্গাজলে 
গঙল্লাজল হইয়া অনেক কষ্টে আশ্চর্য গান গাইলাম। সে জন্য 

কত ক্ষমতা ও আয়াস লাগিল, তৰে সিদ্ধ হইল । 

আর এক সময় গল্প. করিতেছি, মনে হইল একটা গান 
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ই সাপটি পশিশাাপিপাশিী। সপ পিপিপি 

নর পশলা শিলাশ্ীশিটটিশাীশীশীস্পাশিশীীশাতিী 

হইলে মন বড় মুখী হয়। কিছুই জানি না, হঠাৎ মধুর 

সুর গলা হইতে বাহির হইল, প্রাণ মোহিত হইয়া গেল। 

কঠ কেবল ম্রই বিনির্গত করিতেছে। সরম্বতী যেন 

নিজে আণিয়! ছন্দ শিখাইলেন। বেদ বেদান্ত হইতে গতর 

শব্খ সকল আগনা আপনি সন্কুচিত হইয়া সিদ্ধ রসনাতে 
আফসিল। কে শিখাইল, বুঝিলাম না। সরস্বতী প্রসাদে 

্বযংফিদ্ধ, অনায়াসসিদ্ধ, যে কথাই বল, সহজে মধুর গানে 
সক্ষম হহলাম। কে বা বিগ্ভার পথে চলে, গানে নিপুণ 

হয়, কে-বা ধন্ে সুসিদ্ধ হয়, বোঝা যায় না । কতক চলে, 
আর কতককে দেবতা চালান। কেহ কেহ রসনাকে চালায়, 

বীণাপাণির -হস্তে কেহ কেহ রসনা ও প্রাণকে অর্পণ করেন। 
বীণ।পাণি ত্বয়ং বাজাইতে থাকেন। যন্ত্র তার হস্তের হয়। 

এইখানে প্রত্যাদেশ। | . 

যেখানে. লোকে সাঁতার দেয়, প্রত্যাদেশ সেখানে লুপ্ত; 

ভামে যেখানে স্রোতে, যেখানে জীবের শরীরকে ভাসাইকা 

লইয়া যায়, সেইখানে প্রত্যাদেশ। যেখানে মানুষ আপনি 

আগুন জালয়। গৃহকে আলোকিত করে, সেখানে প্রত্যাদেশ 

নাই ; যেখানে স্বর্গের চন্দ মনুষ্যকে আলো দেয়, সেইখানে 

প্রত্যাদেশ। যেখানে ধশ্বসাধন করিয়া পাপ জয় করিতে 

হয়, সেখানে প্রত্যাদেশ নাই ; আর যেখানে সহত্র সহত্র 

দেবতা আসিয়া একজন হইয়া অনুর বিনাশ করেন, মানুষ 

বিম্মিত হয়, সেইখানে প্রত্মাদেশ। সকল কার্যেরই এই 
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ছুই প্রণালী আছে; সকল মানুষের মধ্যেই এই ছুই প্রণালী 

দেখিতে পাই। প্রত্যাদদেশ ও জীববুদ্ধি 'সকলেতেই কার্ধ্য 
করে। সহজে সিদ্ধ আর আয়াসসিদ্ধ, দেবপ্রনাদে লন্ধ ও 

মহুষ্যলদ্ধ সর্বত্রই দেখা যায়। এ 

যদি মন্দিরের কেহ মনে করেন, আমার ইহার কোন 

একটী নাই; তিনি হয় অলবিশ্বাধী, নর বড় সত্যবাদী 

নহেন। যিনি বলেন, ঈশ্বর আমাকে কখনও প্রত্যাদেশ 

করেন নাই ; তাহার যে কেবল পাপ জীবন তাহ! নয়, রসনাও 

তাহার মিথ্যা কথ! কহিতেছে। যেরপ বলা হইল, এই 
যদি প্রত্যাদেশ হয়, তাহা হইতে সত্যানুরোধে- এ কথা 

সকলকেই ব্বীকার করিত হইবে যে, প্রত্যেকেরই প্রত্যাদেশ 

হইয়। থাকে। কে বলিতে পারেন, কখনও প্রত্যাদেশ 

হয় নাই? বদি কখনও গান বাঁধিয়া 'থাক,_একদিন কি 

সহজে বাধ নাই? -আর একদিন কি আয়াস সহকারে বাধ 

নাই? যদ্দি পাপ দমন করিয়া থাক, কোন সময় কি সহজে 

দমন কর নাই আর কোন সময় কি যত্বু চেষ্টা করিয়] 

তাহা করিতে হয় নাই? একটা গগ্ঠ রচনা বাগ্য রচনা 

কিসহজে কর নাই, আর একটীর সময় কি আয়াস আবশ্যক 

হয় নাই? এমন বক্তৃত1 কি কর নাই, যখন শব্দ তোমাকে 
ফেলিয়া দৌড়িয়াছে? আর এমন বভ্তাও কি কখনও 
করিতে হয় নাই, যখন তুমি শব্দকে খুঁজিয়া পাও নাই ?. 

কখন বন্ৃতা করিবার সময় বাড়ীতে চেষ্টা করিলাম না, 



গ্রত্যাদেশ। ৩৭ 

অথচ দেখিলাম, বেলের গাড়ী যেমন দৌঁড়ায় তেমনই শক 

সকল দৌড়িতে লাগিল; আকাশে তাড়িত যেমন ছোটে 

কথা মকল তেমনই ছুটিতে লাগিল। ভাব সকল আপন! 
আপনি দৌড়িতে আরন্ত করিল। আরু কখনও বা অনেকক্ষণ 
বাড়ীতে বসিয়া, বন্ত তা রচনা করিতে হয়, ভাবিতে হয়। 

বাস্তবিক এ সত্য খণ্ডন করিতে কোনও ব্যক্তির সাধ্য নাই। 

প্রত্যেকের হাত ধরিয়। আমি বলিতে পারি, নিণ্য় তোমারই 

জীবনে এ প্রকার প্রত্যাদেশের ব্যাপার হইফ্রাছে। পাঁচী 

বার রাগ দমন করিতে অনেক আয়াস লাগিয়াছে; কেন 

মিথ্যা বলিব যে, তখনও আমার প্রত্যাদেশ হইয়াছে? 

পাঁচটা ব্ভতা নিজে করিয়া কেন মিথ্যা বলিব? বস্তঃ 
তখন আমার প্রত্যাদেশ হয় নাই। কিন্ত কোন সময় হরি 

তোমারও ভিতর উপাস্থত হইয়া বুদ্ধি প্রেরণ করিয়া প্রত্যা- 

দিষ্ট করিয়াছেন । ৃ 

অভাগা নর আমি; আমারও ঈশা মুসার ন্যায় প্রত্যাদেশ, 

হইল, এই ভাবিয়। বিশ্মিত হইতে হয়। মুসার নিকট, 

ঝোপের মধ্য দ্রিষা যেনন অগ্নি জলিয়াছিল, তোমার নিকটেও 

তাহ] হইল। কখনও আপনি পথ দেখিয়া লইয়াছ, কখনও 

চন্দালোক, শ্বগীয় আলোক তোমাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে। 

কোন না কোন অবস্থায় নিশ্চয়ই প্রত্যাদেশ হইয়াছে 

লক্ষ লোকের মধ্যে কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না। যখন 

অনুসন্ধান করিতে আবরম্ত করিব, দেখিব সকলেরই জীবন 
৪ 
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পীপাীশীশাশীশীী টা শশশাটািিশীশাঁ্ীীশ্গি 

প্রত্যাদেশ পাইয়াছে। কেহ একটী, কেহ এক মাসে একটা, 
কেহ এক বৎসরে একটী, কেহ বা৷ সমস্ত জীবনে একটা 
প্রত্যাদ্দেশ পাইরাছে। 

সময়ের অনুকূলতায় প্রত্যাদেশের বুদ্ধি ও হাস হয়, এ 

কথ! মানিতে পারি; কিন্ত এ কথা কখনই মানিব না যে, 

প্রত্যাদেশ অসগ্তব। যখন মানি মহাকবি কালীদাসও 

প্রত্যাদিষ্, সেক্সপীয়র ওত্যাদেশবলে কবিত্বে সিদ্ধ; তখন 

ইহাও মানব, যে সকল ব্যক্তি আপন চেষ্টার নয, কিন্ত 

ব্রহ্ধকুপায় কবি হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যেই প্রত্যাদেশ 

আছে। সামান্ত সাহিত্যে যখন এত প্রত্যাদেশ, তখন স্বব্গায় 
সাহিত্যে কেন প্রত্যাদেশ হইবে ন। গ্রানেও প্রত্যাদেশ 

আছে। গান শুনিয়া! বুঝিতে পারা যায়, ভগবানের কপার 

এ গান হইতেছে। বক্ততা শুনিয়া বুঝিতে পারা যার, এ 

ব্যক্তি পুস্তকাদি পড়িয়া বক্তৃতা করে নাই; উপার্জিত 
জ্ঞানে কৃতবিদ্ঠ হয় নাই ; মাতৃগর্ভ হইতে জ্ঞান, শক্তি লইয়! 

ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। 

ঝড়ের সমর এই নৌকা ভ!নিয়া গেল, অল্প ক্ষণের মধ্যে 
শান্তি উপকূলে উপনীত হইলাম; এইখানে প্রত্যাদেশ। 
গুক দশ বতসর চেষ্টা করিয়! রাগ থামাইতে পারিলেন না। 

পরিবারের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইল, সেই ঘটনাতেই 
একেবারে রাগ চলিয়া গেল। এমনই প্রত্যাদদেশ আসিল! 
যে, মানুষকে পরিবর্ডিত করিয়া ফেলিল। অতএব সকলে: 
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সতর্ক হইয়া প্রত্যাদেশ প্রতীক্ষা করিবে। কাহার নিকট 

কখন প্রত্যাদেশ আপিবে, কেহ ৰ্লিতে পারে না। মন্দ 

অবস্থায়, পাপের অবস্থায় থে প্রত্যাদেশ আমিবে না, 

ইহাও সত্য নহে। শল ধিনি পল হইয়াছিলেন, শল অব- 

স্থানেই তিনি প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন; নতুবা কেমন করিয়া 
গল হইলেন? জগ|ই মাধাই পাপের ভিতর থাকিয়াই 
প্রত্যািষ্ট হইয়াছিলেন। হীন বুদ্ধি অভাগা বলিষ। আপনা" 

দিগকে প্রত্যাদেশবঞ্চিত মনে করিবে না। 

প্রাতকালে কখনও, রাত্রিতে কখনও, সম্পদে কখনও, 

বিপদে কখনও, সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই প্রত্যাদেশ 

আমিতে পারে। উপাসনা যখন খুব করিতেছ, সে অবস্থাস্ 

কখনও প্রত্যাদেশ হইবে; ছন্ন মাস যদি উপাসনা না থাকে, 

সে অবস্থাতেও কখনও প্রত্যাদেশ হইবে। মদ ছাতিঘাছ 

যখন, তখন প্রত্যদেশ পাইতে পার; আর মদ থাইতেছ, 

তখনও প্রত্যাদেশ মভভব। শুড়ির পোকান হইতে মদ 

থাইয়া বাহির হইল, প্রত্যাদেশ আঘিয়া হঠাৎ সেই 

ব্যক্তিকে ত্বর্গেব ত্বারে লইয়া গ্েল। পুণ্যের অবস্থান 

কখনও, পাপের অবস্থায় কথনও প্রুত্যাদেশ আসিবে। 

অলৌকিক ব্যাপার! বিশ্বাসের ব্যাপার! প্রত্যাদেশ হইলে 

আর কি পৃথিবীকে পৃথিবী মনে হয়? মিংহ ব্যান্ত তয় 

দেখাইতে পারে না; হিমালয় কোথায় থাকে, প্রত্যাদেশ 

আলিলে! প্রত্যাদেশেঃ আগুন যখন জলে তখন কে বাধা 
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দেয়? কোটা শত্রু যদি বাধা দেয়, প্রত্যাদিষ্ট সন্তান কেবল 

হাসিতে থাকেন। ব্রহ্গাভাব, ব্রক্ষতেজ প্রত্যাদেশের অবস্থায় 

জীব শরীরে সমাগত হয়। ত্বগীঁয় কপোতের আবির্ভাবে নর- 

হরির মিলন দেখিতে পাওরা যায়। চক্ষু কর্ণ হইতে, হস্ত 
পদ হইতে আগুন বাহির হইতে থাকে । প্রত্যাদদেশ হইলে 

সমস্ত শরীর অগ্িময় হয়। নববিধানবাদী প্রত্যাদেশের 

কাহিনী শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করুন, কখন প্রত্যাদেশ আমির! 

জীবনতবীকে শান্তিরাজ্যে লইয়া যায়। 

হে দীনবন্ধু, হে প্রত্যাদিউদের একমাত্র স্গ,ক, তোমার 
কুপাতে আমরা ধদ্দেতে হুসিদ্ধ হইব, পৃথিবীতে থাকিয়াই 

স্বর্গের আস্বাদন পাইব, এই আশা করিয়াছি। ইহা কেবল 

প্রত্যাদেশের অবস্থাতেই হইবে । নিজের চেষ্টায় যে ধর্ম বা 

উপাসন। করি, তাহাতে অহঙ্ার হইতে পারে) সেটুই সার 

মনে হয় না; অধিক দুলোর মনে করিতে পারি না। সাবুদের 

জীবনের কথা শুনিয়াছি, কেমন অনায়াদে তাহারা সিদ্ধ 

হইয়াছিলেন; মেই সাধু সন্তান বলিলেন, "পাপ দূর হ" 

অমনই পাপ চলিয়া গেল। আর আমরা পাপ তাড়াইবার 

জন্য এত কীদিতেছি, তবু পাপ যায় না। আমরা ত সেই 

বংশের সন্তান ; আমাদের কেন তেমন হয়না? একহস্কারে 

আমরা পাপকে তাড়াইয়া দ্িব। এখন যে কথা শুনিলাম, 

এ যদ্দি সত্য হয়, তাহ] হইলে আমরা প্রত্যেকেই যে প্রত্যা- 

দেশ পাইয়াছি। পাইয্বাও প্রত্যাদেশে অবিশ্বাস করিয়াছি। 



প্রত্যাদেশ। ৪১ 
পাপা ০ শীপপপেীশীিটাশীটিপাশাশীশাটশিিটিটিশটিশািটিটিীশিশিটিশীশািশি শিশু টিশিশিতাটিি 

তোথার প্রত্যক্ষ কপায় যখন পাপ দমন করিয়াছি, তখনও 

ধলিয়াছি আমি করিলাম। দেখ হে ভগবান, যাহারা প্রত্যা- 

দেশ পাইল না, তাহারা কত দুর্ভাগা; আর যাহারা প্রত্যা- 
দেশ পাইয়া মানিল না) তাহার! আরও দুর্ভাগা! । 

প্রত্যািষ্ট জীবের রক্তে দেবতারা সঞ্চারিত। সে 

অবস্থায় যে হুথ যদি সর্ষপকণা পরিমাণে তাহ! আমা- 

দিগকে দান কর, কতার্থ হইয়া যাই। এই দলটা তোমার 
অনেক দিনের আশ্রিত। শুনিলাম, প্রত্যেকের জীবনেই 

প্রত্যাদেশ হুইয়াছে। বন্ধুরা মানিলেন না) ভাইয়েরা 

মানিলেন না। যদি মানিতেন, আরও কত প্রত্যাদেশ 

হইত। না মানিয়! আর পাইলেন লা। নুতন বাইবেল 

প্রস্তুত হইত, তাহা আরম্ভ হইতেছে না। প্রত্যাদেশ ! 

প্রত্যাদেশ ! কপোতরপে আবার এস) বুদ্ধির অভিমানে 

পৃথিবী গেল; আবার আমিয়! লোকের চিত্ত আকর্ষণ কর। 

নিদ্রিত ভগবান, অচেতন ভগবান, সমুদ্রে ভাসিতেছেন, 

থাকিলেই বা কি না থাকিলেই বা কি? যিনি অন্ধকে 
চক্ষু, বধিরকে কর্ণ দেন, আমরা সেই ভগ্রবানকে মানি। 
হে প্রজ্্বলিত হুতাশন, দর্শন দাও, দর্শন দাও। উড়িব 

প্রত্যাদ্দেশের আকাশে । ধর্মবিজয় হইবে। 

হে ঈশ্বর, হে জগতের সিদ্ধিদাতা, মুক্তিধাতা, আর এক 
বার তোমার আশ্রিত জীবকে উদ্ধার কর। রুমনার ভিতর 
্রত্যাদেশের অগ্নি দাও; জীবনবেদ হইতে এক এক অধ্যায় 



৪২ সেবকের নিবেদন । 

বাহির করিয়া দেখাইব। নববিধানের পুজা জলন্ত ভাবে 

আরম্ত করিব। প্রত্যাদেশের ঝড় তুলিয়া ব্রাক্মসমাজকে 

আলোড়িত, আন্দোলিত কর। বালক যুব! বৃদ্ধ সকলে 

ক্ষেপিয়া উঠ্ক। পাগলবংশ দেখাও; মত্ত হন্খীর স্তায় যে 

সকল লোক, মেই সকল লোককে দেখাও; একবার বঙ্গ- 

দ্বেশকে যাতাইব। জল হইব না; আমরা অগ্নি হইব। 

বুদ্ধির কুমন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া প্রত্যাদেশের আকারে যথার্থ 

বেদজ্ঞান লাত করিব। আশীর্বাদ কর, যাহাতে প্রত্যাদেশের 

তেজ ও জ্যোতি লাভ কারয়া নববিধানকে জীবনে প্রকাশ 

করিতে গারি। হে সিা্ধিদাতা, বিনীত ভাবে প্রথত হইয়া 

প্রত্যাদেশের চরণ ধর্ধিরা পড়িয়া থাকিব। ন্বর্গের বলে বলীয়ান 

হইয়া জ্বলন্ত রাজ্য পৃথিবীতে স্থাপন করিব, এই আশা করিয়। 

ভক্তির সহিত তোমার 'এ.পাদণদ্বে বার বার প্রথম করি। 

নববিধানে কৈলাস আবিষ্কৃত । 

হিমালযস্থ সিমলা শিখরে জগতের প্রতি ভাচাধ্যের 

শেষ উল্তি। 

ভাদ্র ৎ্সব। 

রবিবার ওরা ভাদ্র, ১৮০৫ শক; ১৯শে আগষ্ট ১৮৮৩। 

, কলি জিভ্ঞানা করিলেন নববিধানকে, মাধ্য। যে মহা- 

দেবের কথ৷ শানে বর্ষিত হইয়াছে সে মহাদেব কোথায় 



নববিধানে কৈলাস আবিদ্ধত। ৪৩ 

গেলেন? পুথিবী দুঃখে বিলাপ করিতেছে। না রাজা সুখী, 
না প্রজা! হুখী। না জ্ঞানীর মলে আনন্দ, না মূর্ধের মনে 

হৃুখ। অন্ধকার আচ্ছন্ন করেছে পৃথিবীর মুখ। মহাদেৰ 
কোথায় আছেন? দেবদেব মহাদেব কি কলির পাপ ও 

ছুরাচার দেখিয়া! তাহার স্থষ্টি ভুলিয়া! অন্ধকার স্থানে লুকা- 

ইয়া আছেন তিনি কি মনুষ্যের পাপে বিরক্ত হইয়া! 

তাহাকে ত্যাগ করিয়া! পলায়ন করিয়াছেন? কলি বলিল, 

আমার হ্ভানীরা মহাদেবকে কিছুতেই দেখিতে পাইল না; 

আমার সভ্যতার আলোক মহাদেবদর্শনে সক্ষম করে ন!। 

কলির ছুর্দশ| কেন এমন হইল, এই ভাবিয়া আমি কাদি। 
কষিণণ পূর্বে ব্রদ্দে আত্মা সমাধান করিতেন। হে শ্রীনব- 

বিধান, কৃপা করিষ়া মহাদেবের পথ প্রকাশ কর। কোথাষ 

মহাদেব? এই গভীর প্রশ্নের উত্তর কেবল নববিধান দ্বিতে 

পারেন। বিধাতা পথিকদিগকে তীর্থ যাত্রায় আনয়ন করি- 

লেন। একজনকে এ পর্ধতে, আর একজনকে ও পর্বতে 

বসাইলেন। নব মন্ত উচ্চারিত হইল) নব নদী প্রবাহিত 

হুইল; নবস্ুর্ধা উঠিল। আকাশে ও পৃথিবীতে নব বিধানের 
নব আলোক দেখা গেল। অন্ধ দেখিতে পাইল না, দিব্য- 

নয়নে ভক্ত তাহা দেখিলেন। নববিধান সেই তত্ব আমা- 

দ্িগকে শিখাইয়াছেন। হে বন্ধুগণ, আমি সেই তত্ব বিষ 
ভোমাদিগকে ঝলি, তোমরা শোনো । 

মহাদেব একজন সর্ধত্যানী বৈরাণী, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 



৪৪ সেবকের নিবেদন। 
শশী শীট ক 

প্রকৃতি সতী। ছুয়েতে মিলিত। তিনি যোগেশ্বর আর 

প্রতি দ্বেবী যোগেশ্বরী। মহাদেব থাকিতে পারেন না সতী 

ছাড়া, সতী থাকিতে পারেন ন! দেবক্রোড় ভিন্ন । কিন্ত্কি 

ভষানক! ছুই পাশে ছুই বিকটাকার প্রেত। এ কি? 

কোথায় এমন সুন্দর দৃশ্য দেখে মনে ভক্তির উল্লাস হবে, 

কোথায় সতীপতি দর্শনে মনে প্রেমের সঞ্চার হবে, না দ্বারী 

দেখেই প্রাণ ভয়ে আকুল! তবে কি ধর্মপথ ভয়ে পুণ? 

মহাদেবের দ্বারী হলেন মৃত্যু। সেই ভয়ঙ্কর মুর্ভিবিশিষ্ট 

মৃত্যু দেখিয়া কলির মনে হইল, একবার যদি মৃত্যু দর্শন না 

হয়, তবে মহাদেবের দর্শন কিছুতেই হইবে না। আগে 
ছড় পৃথিবীর লালন! কামনা, তবে পুর্ণমনোরথ হইয়া 

মহাদেবের সদনে উপস্থিত হইবে । জান নাকি যে মহাদেব 

আপনার কাছে সমস্ত পৃথিবীর সখ রাখিয়] দিয়াছেন? তবে 

কৈলাম খুঁজিতেছ কেন? ব্যাপ্রচগ্ন পরিধান কর, আপ- 

নার কামনা! লালসা পরিবর্জন করিয়া হিমালয়ে দাড়াও । 

কৈলাসে মহাদেবের বাস; অথ আমরা সেই স্থানে আসিয়া 

ঘুরিতেছি। যাহার! মৃত্যু অপেক্ষা জীবন তালবাসিলেন 

তাহাদের কিছু হইল না) 

হা কৈলাস, মহার্দেব ও মহাদেবীর আবাসস্থান। এই ষে 

তোমাকে আমর! খু'জিতে আসিয়াছি। সমুদয় হিমালয় ক্রমে 

ক্রমে অনুসন্ধানের বিষয় হইল। সকলেই দেখিল সেই 

ধবলাগিরি, সেই নিঝারিণী, সেই খড, সমস্তই দেধিল। কিন্ত 

পেশী 



নববিধাঁনে কৈলাঁদ আবিষ্কীত। ৪৫ 
শ্পশীশীপিশি 

জীব কীাদিল, বলিল মহাদেব কৈ৭ণ আমরা এখন ইহ! 

বুঝিয়াছি ও মেই রহগ্ত কথা সাহমপুর্মক গুথিবীকে বলিতে 

গারি। মহাদেব এই পাহাড়ে আছেন, এই স্থানে তিনি 

বসিয়া আছেন। কিন্ত সমস্ত দ্বার অবঞ্দ্ব; কে ষেন অবি- 

শ্বামের অন্ধকার দিয়া সঞ্ল ঢাকিয়া ফেলিরাছে। আমর! 

কি কৈলাসের অমাচার না লইয়া, নিরাশ হইয়া, কলিকাতায় 

ফিরিব? আমরা কৈলামের হুসমাচার কলিকাতায় বলিৰ, 

আমরা ব্দবেদাত্তের গভীর সত্যের মাক্ষী হইব, এই জন্য 

ীর্থমণে আসিয়াছি। ঈর ধন্য! ঘোর কলির অন্ধকার 

মধ্যে তান যে অস্ডতঃ কয়েকজন ভভে'র হস্তে কৈলামের 

চাবি দিলেন, ইহা] কলির পক্ষে বড় সামাগ্ঠ অনুগ্রহ নছে। 

সাধন ন| কাঁরলে কিএপে সেই ত্রন্ধরত্ব লাভ হইবে? 

আমরা তো দেই পবিত্র হিমালয়ের কাছে শরণাপন্ন হইয়াছি। 

এখন ক আমরা ঝাদয়া বাড়ী ফিরিব? 

শুনিবাছি, এই ধক্ষ পক্ধতে বুবেরের অনন্ত রত্বরাশি ছিল, 

এই সকল পাহাড়ে তাহার রাজ্য ছিল। আমবা হিনুজাতীয় 
পুরাতন কথা কেন অগ্থাস্থ করিব? এই স্থানেই সমুদয় 

দেবতাদিগের আবানস্থান, উদ্চ গভীর চিন্থার স্থান এই 

হিমালয়। সুতরাং যিনি যোগেপ্বরের মহাদেব তিনি এ স্থান 

ছোড়ে কেন অন্য স্থানে আবাস স্থাপন করিবেন? তাই 

বলি, তোমরা এবার কৈলাস না দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিও 

না। নইলে তোমাদের স্্ী, পুত্র, বধূ সকলে তোঁমা- 



৪৬ সেবকের নিবেদন । 
পাীশাাটিটিাশীশিাাশী মির 

দিগকে ধিক্কার করিয়া বলিবে, দেবীর বাড়ীর কাছে গেলে, 

মহাদেবের মন্দিরের কাছ দির] প্রত্যহ আফিগে যাইতে, 

আর তাহাদের কোন সংবাদ আনিতে পারিলে না? গেলে 

তীর্ঘ স্থানে, আর দেবীকে না দেখে শুন্ত মনে ফিরে এলে ? 

ধিক ধিক সংসারী! তোমরা সিমৃলা পৰ্বতে গেলে যেখানে 

মহাদেব বাস করেন, দ্বেবদেব মহাদেবের রাজ্য থেকে 

আমাদের জন্য কিছু রত্ব আনিতে পারিলে না; ধিক্ ধিকৃ 

তোমাদিগকে ! 

সত্য কথা, যেখানে একটাবার দেব বলিবামাত্র কোটী 
পর্বত দেবদেব মহেশ্বর বলিয়া ঝঙ্কীর করিঘ! উঠে; যেখান- 

কার শৃধ্য হুবর্ণ চন্দুও হুবর্ণ, গেইখানে আমরা বিয়া আছি 

যাঁদ হিন্ুগৌরব রক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে ভাই এস, 

হাত ধরে লইয়া যাই। এই দেখ পুর্ব, এ পশ্চিম, এ উত্তর, 

এ দক্ষিণ। দেখ সারি সারি গিরিশ্রেণ, অনন্ত, অসংখ্য, 
অগণা গিরিশিখর কিন্তু কেবলই পাথর। পাথর কি 

মহাদেব? না। পাথরে মহাদেব। মহাদেব পাথর চাপা। 

পাথর কি মহাদেবকে দেখাইতে পারে ? তবে একতারা লইয়া 

বাজাইব, যোগতীর মারিয়া এই সমস্ত পাথর দ্বিধা করিয়া 

ফেলিৰ। অগ্যকার উৎসব ভারতের নিকট, পৃথিবীর নিকট 
প্রচার করুক যে কৈলান আবিষ্কৃত হইল। 

মহাদেব বৈরাগী হইয়া ভিক্ষা করিতেছেন, প্রকৃতিকে 

ফ্রোড়ে লইয়াছেন। যেমন পাথরখানি খুলিল, আর সোণার 



নববিধানে কৈলাস আবিষ্কত। ৪৭ 

ঘরে দেবদেবীর বুগগ মুর্তি প্রকাশ হইল। যতই পর্বতের 

লক্ষণ পুস্তকে অধায়ন করি, ততই এই কথ! সপ্রমাণ হয়। 
পর্বতের ভিতরে পার্বতী শক্তি, গিরিজ্যোতি। এখানে 

যেমন বাতাস, এখানকার যেমন হ্বন্দর কুল, এখানকার যেমন 

নুন্বর চাদ, এমন আর কোথায় আছে? এখানকার নিঝরের 

যেমন শব্দ, ইহ।র তুলনা কি আর কোথাও পাওয়া যায় ? 

মহাদেব, তোম|র স্থী প্রকৃতি যথার্থ ই এখানে বাস করেন। 

হে সন্ধুখস্থ ফুল, হে কুহুমশোভা, তোমর| কোথা হইতে 

এমন লাবণ্য পাইলে? এমন কোমলতা এ পাথর হইতে 

কে বাহির করিল? নিঝরের পার্ধে যখন তোমাদ্ধের মনো- 

হর লাবণ্য বিকাশ কর, তাহা দেখিয়া মন প্রাণ বিভুচরণের 

দিকে আপনা আপনিই ধাবিত হব্ব। প্রক্কতি দেবী কেমন 
আপ্তে আস্তে নিঝ'রিশীভীরে বীণা বাজাইতেছেন! কেমন 

কুলগুলিকে মাল। গেঁথে রেখেছেন। কেন না তাহার ভক্তের! 

এসে গলায় পরিবে। মা প্রকৃতি দেবী, যথার্থই তুমি এ 
স্থানে বিরাজ করিতেছ। তোমার আ্পদে সহত্ সহত্র 
নমস্কার । 

প্রকৃতির পাশে মেই বৈরাগী মহাদেব বসিয়া আছেন। 

সত্যতা ধিক্কার করে বলে এড বড় রাজা ঝুলি কাধে করে 

ভিক্গ। করিতেছেন! বাস্তবিক পৃথিবীর কল্যাণের জন্য যদি 

কেহ বৈরাগী হইয়া থাকেন তো তিনি মহাদেব। মহাদেব 
কেবল অগ্প্রহর বলিতেছেন, জীব, তোদের কল্যাঁণ হউক! 



৪৮ সেবকের টি | 
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ছেলে হবে মুখী, এইজন্য পিতা হলেন ভিখারী । ব্রহ্ষেতে 

না বাসনা, না কামনা । তিনি পরিচ্ছদ বাধন বাধান্যের 

প্রশ্বাপী নহেন। তিনি তো সর্মত্যাগী, আবার আপনাকেও 

ত্যাগ করিলেন। ভক্তকে বলেন "তুই কি মনে করেছিম্ 

আমি আমার ভক্তকে কেবলই বিশ্ব দিই। আমিও যে 

ভক্তেবই। আমার টাকা কড়ি সমুদর আমার ভক্তের 

উপর লিখিয়া! দিই। সমস্ত দিলাম। কেবল শেষে বাকি 

রহিলাম আমি, আম'কেও তুই নে। তোর কাছে থাকিব 

আমি। তোর যখন যাহ! দরকার হবে আমি তাহা আনিয়া 

দিব। তোর যখন হবে রোগ শোক, তখন তোর কাছে বসে 

গায়ে হাত বুলাইব। আমি তোর সর্ধাপেক্ষা আত্মীয় হয়ে 

রহিলাম। তোর কাছে দেবকের মত দিন রাত্রি হাজির 

রহিলাম। যখন “আমার মহাদেব কৈ?” বলিয়া ডাকৃবি, 

তখনই তোর কাছে আস্ব। কেন না, ভক্ত আমার বড় 

আদরের ধন। পাঁচ জন ভক্তকে দ্েখিলেই আমি সখী 

হই। আমি মেঘকে বলেছি, আমার ভক্তের ক্ষেত্রে বৃষ্টি 

করিতে; ফুলকে বলেছি, ভক্তের গলার মালা হয়ে ঝুলিতে ; 

চাদকে বলেছি, ভক্কের মাথায় সুন্দর জ্যোহ্ম্া দিতে; আর 

হুর্্যকে বলেছি, ভন্ডের ঘরে আলোক দ্িতে।” 

আহ। কি দুমিষ্ঠ কথা! কি চমংকার প্রেম! এক দিকে 

সর্ধত্যাণী ব্রহ্ম, আর এক দিকে প্রকৃতির সমস্ত ধন ও রতু। 

আহা, দেখ দেখ! আমরা থে শ্বশান দেখিয়া ভয় পাইতাম, 



নববিধানে কৈলান আবিষ্কিত। ৪৯ 

তাহারই ভিতর কেমন লাবণ্য, কেমন সৌন্দর্য্য! আমরা 

মাজ এই উৎসবে মহাদেব মহাদেবীর বিবাহ দিই। এস 

তদ্বেবদেবী! একবার তোমাদ্দের ছুই হত এক কর ত। 
দাও, দেব, তোমার হস্ত; দাও, দেবী, তোমার হস্ত। আজ 

আর নিঘুলা, তুমি আমাদের কার্যালয়ের দিমূল! হইলে না। 

আজ তোমাকে হুন্দর দেখিলাম। নববিধানে দেব ও দেবীর 

বিবাহ দেখিলান। বৈরাগ্য হাসেন প্রকৃতির মুখ দেখে, 

আর প্রকৃতি হাসেন মহাদেবের মুখ পানে চেয়ে। আমর! 

চিরকাল মহাদেবভক্ত। বুঝিলাম, এই সমুদয় হিমালয়ে 

কৈলাস ছড়াছড়ি। আমার ম৷ প্রকৃতি দেবী, আমার পিতা 

পরত্রহ্ধ মহাদেব, এখানে ওখানে চারিদিকে রহিয়!ছেন। 

কৈলাম এবার চতুর ভভের হাতে পড়েছ। কলিকাত। 

হইতে এক দল চতুর ভন্ত এমেছে। তোমাকে এবার লজ্জা 

দেব। বড় যে চারি হাজার বৎসর লুকাইয়াছিলে! 

সকলকে জিজ্ঞামা করিলাম, কৈলাস কোথায় ? কাশ্মীরে, 
না সিমৃলায়গ সকলেই বলে, লাল পানি দেখিলাম, খডে 

গেলাম, কৈ কৈলাম ত দেখিলাম না! দাজিলিন্দে গেলাম, 
নৈনীতালে গেলাম কৈলাম তো কোথাও দেখিতে পাইলাম 
ন!! তরে কি কলিতে কৈলান কপুরের ন্যানষ উপে গেল? 

ওছে হিমালয়, আর কৈলাসকে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে 
না। আমরা যোগের আলো! লইঙ্া সমস্ত পাহাড় রাত্রিতে 

ও দিনেতে অনুসন্ধান করিলান। কত খুঞ্জিলাম, মহাদেবের 

৫ 



৫০ মেবকের নবেদন | 

ঠিকান! পাইলাম না। স্ত্রীকে নাকি পতির কথা জিজ্ঞাসা 
করিলে স্ত্রী কোন না কোন প্রকারে বলিয়া ফেলেন। বৃক্ষকে 

জিজ্ঞাসা করিলাম, ফুলকে জিগ্ঞাসা করিলাম মহাদেব 

কোথায়? প্রকৃতি হাসিলেন। যেমন হাসিলেন। আমি 

অমনি তাহার পা জড়াইয়া ধরিলাম। শুনিয়াছি মেয়ে 

মানুষের মনে কথা চাপ! থাকে না । বল মা, তোমার বাড়ী 

কোথায় ?  অনপূর্ণা, চারি হাজার বংসর হইল ভারত কিছু 
খায় নাই। ভারতের কান্না শুনিয়া মা আর থাকিতে পারি- 

লেন না। বলিলেন, "পিতা পিতা বলিতা কত লোকে 

ডাকিয়াছে, কিন্তু পিতা ত অগ্রে আসেন না। তোরা তাই 

জেনে বুঝি কলিকাতায় বসিয়া মা, মা বলে অত ডাকৃতিস্? 

তোরা: নববিধানের ভক্ত। আমি তখনই ভাবিয়াছিলাম যে, 

যদি এই চোর ডাকাতের দল একবার হিমালয়ে আমে, তা 

হলে কোন দেবতার ঘর আর লুকান থাকিবে না।” , 

সকল দেবতাই জানেন যে চতুর ভক্তের মৃত প্রাণ কেড়ে 

নিতে আর কেহ পারে না। প্রকৃতি বলিলেন, “এ দেখ, 

ত্র দেখ, হিমালয়ের দ্বার খুলিয়াছে। এ দেখ, আলোকের 

হার। এ থে সতীপতি বম্য়া আছেন! এ দেখ, কেমন 

আমি মহাদেবপার্্বে বসিয়া হাসিতেছি। কিন্তু মহাদেবের 

মুখে গাস্তীরধ্য। আমরা দুইটা নই, কিন্তু একটা। আমাদের 

যেখানে পুজা হয়, আমাদের ছেলেদের যেখানে লইয়া 

ধাইব। আমাদের প্রতিজ্ঞা যে, যে বাড়ীতে যাব ছেলে- 



নববিধানে কৈলান আবিদ্ধত। ৫১ 

গুলিকে সাজাইয়া সঙ্গে লইৰ। বংসরকার দ্দিনে দুঃখী 
তারতবাসীদের কাছে আমাদের পরিবারটীকে সাজায়ে লয়ে . 
যাই। কিন্তু এত দিন আমাদের বাড়ী কেউ দেখতে পায় 
নাই। ওরে এত দিন পরে আমাদের ঘর বাড়ী লুকান ত. 

রহিল না। সমস্ত ছেড়ে দির়ে পাহাড় আশ্রয় কর্লাম। 

উচ্চ হইতে উচ্চতর গিরিতে গেলাম, এখানেও এল। যাক্ 

কলিতে তবে আমাদের প্রেমের হার হইল। এখন হইতে 

প্রকৃতি ও মহাদেব যেখানে বসিরা কথা কহিবেন, সেখানে 

তক্তগণ একেবারে যাইয়া রসস্ত কথা ওনিবে।” হে বন্ধুগণ, 
তোমাদিগকে আমর! বিনীত ভাবে বলিতেছি, সহজে পাথরের 

মধ্য পাথর চাপা ত্রদ্দধ আমাদের হইলেন, তোমাদেরও 

হইবেন। তোমাদের পায় পড়ি তোমরা একবার সাধন 

আবন্ত কর। নববিধানের স্থপ্রভাত হইল। দেবীর কথ! 

গনিলে। এইবার আনন্দ মনে সপরিবারে তাহার অন্তঃপুরে 

প্রবেশ কর। আর গুকুর দরকার নাই। 

ছে দীন দয়াল, হে ভারতসন্তানদিগের একমাত্র আশা 

ভরসা, প্রাচীন ভারতের অনেক গৌরব ছিল। তখন 

কৈলাসধামে বড় কাণ্ড কারখান। হইয়া গিয়াছে। তখন 

ভক্ত খধি যোগীরা তোমার কত খেলা দেখিতেন। কোথাষ্ব 

গেল সে মুদিন? একবার, হে নাথ, সেই কৈলাস দেখাও । 

ভারত কাদে, বঙ্গ কাদে । হে জগদীগ্বরঃ একবার তোমার 

দ্বার খুলিয়া দাও। কৈ. হিমালয়ে আর হিমালয় রহিল, 
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না। এ যে মা প্রকৃতি দেবী ঘরের ভিতরে বসে হাসছ। 

এ ত পাহাড় নয়। এ ত ব্রঙ্গের মায়াঙ্গরূপ। পাথরের 

ভিতর আর পাথর নাই, কেবল জ্যোতি । তোমার হন্দবর 

গোণার ঘর তাহার ভিতরে। ঈশা, মুসা, শ্রীগৌরাঙগ, 
সকলে ত এ খরে জুটেছেন। হে ভক্তজননী, তুমি এই 
সমুদ্য়কে আশ্রয় দিরা কত সুখে রাখিরাছ! কলিকাতা, 

মনকে টানিও না। নীচ দেশ, মনকে কলুধিত করিও না। 

যেমন জ্যে্ট ভাইগুলি মার পাশে নাঁচিতেছিল, হায়, কৰে 

আমরা গেইরূপ ওদের সঙ্গে মিশিয়! এইরূপে নাচিব। 

হে ঈশ্বর, তুমি কলির মানুষকে এত ভাঁলবাসিলে। এই 

পাহাড়ে লোকে কাঠ কাটে, পাথর ভাঙ্গে সকলই টাকার 
জন্ত। মা, এই গাথরের মধ্যে তুমি বসে আছ। কত শেল 
তোমার বক্ষে মেরেছে। মানুষ তোমার এই হুন্দর পবিত্র 
পর্বতে এসে পাপ অধন্থ কত করিতেছে । একবার ত 

জিজ্ঞানা করে ন| কাহার বাজ্যে এসেছে ৫ বলে এ সব 

সাহেবদের বাড়ী, এ স্থান তাহাদের কর্ধের স্থান। সোণার 
লক্ী তুমি এই সকল পাথরের মধ্যে লুকাইয়৷ রহিয়াছ। 
তবে পৃথিবী কেন মা লাই, বাপ নাই বলিয়া বিলাপ করে? 

ছে মা, তুমি যে আছ বস্ত্রধ্বনিতে তাহ একবার প্রচার কর। 

একবার বল যে এই পাহাড়ে মহাদেবের ধাসস্থান। সকল 

দিক জ্যোতি! কি আগর্ধ্য প্রভৃতির সৌন্দধ্য। সৌন্দর্য্য 
দেখে গৃথিধী কতা হউক! হে দেবী, একবার প্রসন্ন নয়নে 
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আশীর্বাদ কর, আর যেন কখন লালসার কুটিলতা মনকে না 

কলুষিত করে। একবার যদি চারি হাজার বংসর পরে 

কৈলাস দেখা দিলে তবে কথা কও যেন ভারত ভুলে যায়। 

হে কৃপামরী, এই উত্সবদিবগে আমাদের এই আশীর্বাদ 

কর, কৈলামের সন্ধান পাইয়াছি, এবার হইতে মার চরণে 

বমে কৈলাস সম্তোগ করিব হে মন্গলমরী, তোমার হুকোমল 

হুনিত্বল শ্রীচরণ আমাদের পাতকী জংসারপ্রিয় মন্তকের 

উপর স্থাগন কর। হে জননী, প্রক্তির হাসিতে আমি চিত্ব- 

কাল হামিব; প্রকৃতির স্তনের দুপ্ধকে আমার প্রাণসর্বস্ব 

করিব, যোগেতে যোগেশ্বরীর অঙ্গে এক হয়ে যাব; এবার 

থেকে কৈলাস ছাড়া আর হব না; আমার প্রাণের ভিতরে 

কৈলাস সদা হাসিবে। আমি হাতে করে মহাদেবকে সদা 

রাখব; আমার বাড়ী এই কৈলান হইবে; এই আশীব্বাঘ 
তুমি কর। আমি যে শ্বশানের ভিতর দির প্রকৃতি দেবীকে 

লাভ কারলাম। আমি এবার থেকে আর অন্য কাহাকেও 

পুজা করিব না। আমার কথাট| বিশ্বাস করে সকলে তুঃ 

কষ্ট নিবারণের জন্ত এখানে আমিবেন। ওগো দেবী, তুমি 

দয়া করিয়া আমাদের এই আশীর্বাদ কর। আমরা' ষে 

যেখানে আছি সকলে প্রাণে প্রাণে মিলিত এবং এক হে 
তোমার শ্রীচরণে বার বার ভর্তির সহিত প্রণাম করি। 



৫৪ সেবকের নিবেদন | 
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রবিবার, ১৫ই ফান্তন,১৭৯৮ শক; ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৭ | 

ভক্তি শাস্ত্র একটা কথা! যোগশাস্দ্ের সাহায্যে স্পষ্টরূপে 

বুঝ। যায়। মতটা ভক্তিশান্ত্রের ; কিন্ত যে আলোকে তাহ 
বুঝ| যায় তাহ! যোগ শান্সের। যখনই মনৃষ্য ঈশ্বরকে ডাকে, 
তখন সে বুঝিতে পারুক আর না পারুক ঈশ্বর সশিষ্য তাহার 

নিকট আসিয়। উপস্থিত হন। ভক্তের নিকট ঈশ্বর একাকী 

দেখা দেন না। ভক্তবৃন্দ সহ তিনি দেখ| দেন। তিনি 

যখন আবি্ভূ্ত হন তীহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাধু ভক্ত 
সুসন্তানগণও প্রকাশিত হন। ইহার গুঁঢ়তত্ব কি? কেন 

ঈশ্বর ভক্তদিগকে লইত্বা আমিবেন? যোগশান্মে কথিত 
আছে, যোগ দারা সাধকের প্রাণ ঈশ্বরের সঙ্গে গ্রথিত হয়। 

যোগ সহকারে যোগী ঈশ্বরকে ক্রমে ক্রমে প্রাণের সঙ্গে 

সংযুক্ত করিয়! ফেলেন। যেখানে যোগী বগিয়া আছেন, 

সেখানেই পরমাত্বা। যোণীর হুদ ঈশ্বরেতে প্রবিষ্ট) অতএব 

অন্থান্ত যে সকল যোগী ভক্ত ঈঙ্রের সঙ্গে যোগ স্থাপন 

করিয়াছেন, তাহারাও যোনীর সঙ্গে গ্রথিত। যেখানে ঈশ্বর 

যেখানে তাহার প্রিয় শিষ্যগণ বসিরা আম.ছন। যেখানে 

ঈশ্বর সেখানে ভক্তবৃন্দ, যেখানে ভভ্তবুন্দ সেখানে ঈশ্বর । 

দর্দ কখনও থালি হইয়া আছে, ইহা, ভাবিতে পার না। 
অতএব ইহা সত্য কথ! যে ঈহরকে ডাকিলে তাহার সঙ্গে 
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তাহার তক্ত সাধকগণও আমেন। ঈশ্বরের সঙ্গে ঙ্গে নরক 

অভক্ত ভাবিতে গার না। ভন্তকে প্রত্যাহার করিলে ভক্ত- 

ঘংসলকে পাইবে না। ঈশ্বরকে ভাবিতে গেলেই, দ্বর্গের 

ঈশ্বরকে, তক্তবৃন্দের ঈশ্বরকে ভাবিতে হইবে। স্বর্গে দেবষি, 

মৃহষি, রাজি, যোগী প্রভৃতি ঈশ্বরের পার্ধস্থ হইয়া বমিয়! 
আছেন। ঈখর তাহার ভক্তগতণর হৃদয়ে বিহার করিতে- 

ছেন। কোন্ ভক্ত কোন্ জাতির প্রতিনিধি, কি কি নমে 

পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন এবং কি নায়ে তিনি স্বর্গে আখ্যাত 
তাহা আমরা জানি না; কিন্তু এই জানি ঈশ্বরকে আদর 

করিলে তাহার ভক্তদ্দিগকে আদর করিতেই হইবে। সকল 

জাতি এবং সকল যুগে পৃথিবীর স্থষ্টি হইতে আজ পর্যস্ত 

যত ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার! 

সকলেই ভক্তহদয়ে শুন্তাগমম করেন। 

কেহ কেহ কেবল এক একটী ভত্তকে ভানেন এই জন্য 
তাহারা বলেন, যখন ঈশ্বর আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন 

তখন তাহার সঙ্গে আমাদের অনুক ভক্তিভাজন আচার্য 

অমুক ভন্তবন্ধু আমিবেনই আসিবেন। ঈশ্বর মেই ভক্তকে 

আশীর্বাদ করিতেছেন, সেই ভক্ত তাঁহাকে ছাড়ির! থাকিতে 
পারেন না। তাহারা অন্যান্য ভ্ডদিগের তত্ব জানেন না 

অতএব সমুদয় ভক্ত যে ঈখরের সঙ্গে গ্রধিত রহিয়াছে তাহা 
বুঝিতে পারেন না। তন্ত ভক্তব-লের খঙ্দে আছেন, 

এই জন্য যত ভন্তকে ভক্তি করি তত ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি 



৫৬ সেবকের নিবেদন 
চে 

বদ্ধি হয় । আবার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বুদ্ধি হইলে ভক্তের 

প্রতিও সমাদর বৃদ্ধি হয়। এইরূপে ভভিসাধন দ্বারা সমুদয় 

ভক্তের সঙ্গে ঈশ্বর কিরপে সংযুক্ত আছেন আমরা উপলদ্ধি 

করিতে পারি। এতগ্যতীত দেখ স্বর্ণের একজনকে পাইলেও 

কত রত্ব পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে ন! দেখিতে পাইলে কোন 

তঞ্তকে পাওয়া যায় না। ভঞ্ত বলিষা আমরা যে একটা 

মনুষ্যকে পূজা করিব তাহা নহে । আমরা কেবল ঈশ্বরকেই 

ড|কিব। 

আমানের হুদয় হ্ুদ্র, ঈশর তাহা প্রশস্ত করিয়া লইবেন, 
এবং তাহাতে তাহার ভক্তদিগের স্থান করিয়া দিবেন। 

আমাদের মন নুদ্র, আমরা কোন ভভের নাম শুনিতে চাই 

না; কিন্তু ঈহবর যখন আমাদের হুদরকে প্রণস্ত করিবেন, 

তখন সেই অশ্রন্ধেয় ব্যি ভত্তিভীজন হইয়া উঠিবেন। 

সেই রক্ত মাংমের পিও মানুষ আমাদের ভক্তিভাজন নহেন, 

কিন্ত তাহার আত্মার ভক্তিভাৰ আমাদের ভক্তি উদ্দীপন 

করিবে। পুথিবীতে ভভ্তের কি নাম ছিল তাহা নাই জানি- 

লাম, আমারদি-গর পক্ষে এই পধ্যন্ত জানিলেই হইল, অমুক 
ব্যক্তি ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য স্বার্থ এবং সর্বস্ব ত্যাগ 

করিয়া বৈরাগী হ্ইয়াছিলেন, অনুক লোক পতিতদিগকে 

উদ্ধার করিবার জন্য আগ্র্ধ্য ক্ষমা) ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা 

সহকারে আত্মজীবন দান করিয়াছিলেন, অনুক ব্যক্তি ঈখরের 

নাম শ্রবণ কীর্তন করিবামাত্র মত্ত হইয়া যাইতেন, অমুক 

পপ ০: 
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সাধক দিবা নিশি প্রগাঢ় ধান যোগ সাধনে মগ্র থাকিতেন। 

অম্ক লোক ঈগরের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য আস্মনথ 

বিসজ্ঞন দিয়াছিলেন, এবং সকলের পদানত বিনীত দাস 

হইয়াছিলেন। 
কাহার বুকের ভিতর স্বর্গের কি ধন আছে তাহাই আমরা 

দেখিব, তাহাদের নামে আমাদের প্রয়োজন কি? ঈখরকে 

লাভ করিবার জন্য যাহার মনে ব্যাবুলতা এবং বৈরাগা 

জনিয়াছে, তিনি একজন ভক্ত, তীহার আর কিছু জানিবার 

আমার আবশ্তক নাই। পতিতকে উন্গার করিবার জন্য ধাহার 

প্রাণ কাদে তিনি একজন ভক্ত: ঈশ্বরের নামরসে ধাহার 

মন গলে তিনি একজন ভক্ত। ঈশ্বর সহবাদে যিনি বসিয়া 

থাকেন, এ সহবাস ধাহার ভাল লাগে, তিনি একজন তক্ত 

যোগী। ঈশ্বরের প্রমাদ ল'ভ করিবার জন্য যিনি আপনার 

ভাই ভগিনীদিগের মেবা করেন তিনি একজন ভক্ত । ইই]- 

দের সঞফ্লকেই ঈগ্বর তাহার সঙ্গে লইয়! বসিয়া আছেন, 

ইহাদের একজনকেও অভক্তি করিলে ঈশ্বরকে অভক্তি কর! 

হইবে। 

যে পরিমাণে আমাদের ভক্তি বৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে 

ইহাদের সঙ্গে নিগুঢ় যোগ হইবে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধ| 
বাড়িলে, ইহাদের প্রতিও শ্রদ্ধা বাড়িবে। যতটুকু আমরা 

ভক্ত হইব) ওতটুকু আমরা অন্য ভন্তকেও ভক্তি করিতে 

শিখিব। ঈখবরের জন্য যিনি প্রিতেন্তিয় এবং সর্বত্যাগী 



৫৮ সেবকের নিবেদন | 
চনিযিরীতীডি নর কি 

তইয়াছেন, তাগাকে ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিব; জীশ্বরের 

নামে যিনি মন্তু তাহাকে ভক্ত বলি! প্রণাম করিব। ব্যাকু- 

লতা, বৈরাগ্য, বিনয়, বিশ্বান, ক্ষমা, মহিফুতা, দৃঢ়তা, প্রেম, 

নির্ভর, আনুগত্য,-যে কোন ব্যক্তির জীবনে এ সকল 

ভর্তির লক্ষণ দেখিব উহাকে ভক্ত বলিয়! প্রণাম করিব। 

ঈশ্বর মধ্যস্থলে সশিব্য বসিয়া আছেন। তাহার মুখের 

প্রকাশ ভক্তদিগের মুখে দেখিব। যত ভক্তদিগকে ত্তি 

করিব তত ভক্তব্সল আমাদের আয়ত্ত হইবেন, অতএব 

কোন ভক্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চেষ্টা করিও না। প্রাণ 
যদি ঈশ্বরকে দাও তিনি যদি তোমাদের প্রিয় হন, তাহার 

সমস্ত ভক্তগণও তোমাদের প্রিয় হইবেন, কেন না ভক্ত- 

দিগের সঙ্গে তাহার নিগঢ যোগ। এই জন্য প্রথমেই 

বলিয়াছি, যোগশান্ত্র দ্বারা ভক্তিশাম্্রের একটা সত্য স্পষ্টতর- 

রূপে বুঝঝঝ। যায়। 

বক্সাতেজ | 

রবিবার, ২২শে ফাল্তন, ১৭৯৮ শক; ৪ঠা মার্চ ১৮৭৭ | 

মনুষ্য ঈশ্বরের অংশ এ কথা বলা ঠিক নহে। এ কথা 

ঘথার্থ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। ইহা নীতি 

এবং সত্যবিরুদ্ধ। এই মতে অহস্কার আছে। ইশ্বর একটি 

প্রকাণ্ড অগ্ির ন্যায়, তাহাকে থণ্ড খণ্ড করিলে, যে ্থুদ্র 

অগ্নিফুলি্গ হয়, তাহা মনুষ্য আকারে জন্মগ্রহণ করে। 



ব্রন্থতেজ । ৫৯ 
শশী াশীশীীটিটি পা পাসে িশিশশা 

এই সমুদয় আঁগ্কিরণ একত্র করিলে আবার একটী প্রকাণ্ড 

দৃরধ্য হয়, এই মত ভ্রমাত্বক। কিন্তু ইহা সত্য কথ! 
মন্ষ্যের আত্মাতে পরমাআআার অগ্নি আছে। যে পরিমাণে 

মেই অগ্নির উজ্জ্বল দীপ্তি, মেই পরিমাণে মনুষ্যের গৌরব। 
মনুষ্য ঈশ্বরের অংশ নহে; কিন্তু মনুষ্যের আত্মাতে ব্রহ্মাগি 

নিহিত আছে। আত্মা তেজোমর, যখন আত্মা সেই তেজো- 
বিহীন হয় তখন আত্মার মৃত্যু হয়। সময়ে সময়ে পরীক্ষা 

করিয়া দেখ প্রাণের মধ্যে সেই ব্রহ্মাি আছে কি না। এই 

্রহ্গাগ্রি, এই তেজ, এই উদ্মই আত্মার সব্ধস্ব। পাপ 

বিনাশের ক্ষমতা এই তেজ। উপাসনা সাধনাদি বারা এই 

তেজ বৃদ্ধি হয়। তেজ বৃদ্ধির অর্থ পুণ্য প্রেম বৃদ্ধি। 

মনকে তেজেতে রাখিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করা উচিত। 

তেজের ভ্রাস হইবার একটা কারণ বয়োবৃদ্ধি। যত বয়স 

বাড়ে, তত সেই তেজয্নান হয়। বষ্বোবুদ্ধি সহকারে যেমন 

শরীর শীতল হইয়া আসে, তেমনি আত্মাও শীতল হয়, ইহা 

ভয়ানক কথা। ইহ] যদ্দি সত্য কথা হয় তবে ধশ্ব যে উন্নতি" 

শীল, ইহ! আমরা মানিতে পারি না। যে মৃত আত্মার উন্নতি 

এবৎ পরলোক অস্বীকার করে তাহ৷ অবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। 

যাহার! বলে ষুবা বিগ্তা, ধর্ম, পুণ্যে তেজম্বী হইতে পারে? 

কিন্তু বুদ্ধের তেজ কোন শাস্তে পাওয়। যায না) তাহারা 

অবিশ্বাসী হয্ব। যুবা যখন বার্ধক্যের মুখে পড়িল, তখন 

তাহার সমুদয় ৭ নিস্তেজ হইল। যৌবনে যতক্ষণ মেই 



৬৪ সেবকের নিব্দেন। 

তেজ থাকে, ততক্ষণ পাপ আদিলে তর্জন গঞ্জন করিয়া সেই 
গাপকে তাড়াইর়া দেওয়! যায়, কিন্তু বৃদ্ধকালে আর সেই 
তেজ থাকে না। 

যতক্ষণ উপাসনা করিবার ক্ষমতা আছে, ততক্ষণ ভয় 

নাই, ততক্ষণ সমুদর বিদ্ব বিপদ দূর করিয়া দিতে পারি। 

কিন্ত যখন উপামন! করিবার শক্তি হাস হইল, তখন আত্ম। 
বলবীর্ধ্যবিহীন হই! পড়িল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে উপাসনার 

তেজ ভ্রাস হইবে ইহা যদি সত্য কথা হয়, ইহ! ভয়ানক 

কধা। আজ আমরা মজীবভাবে উপামনা করির। হাসি- 

তেছি, উপাসন|র তেজে বিপদকেও তাড়াইয়া দিতেছি; 

কিন্তু বার্ধক্যের মত মানিলে এমন সময় আমিবে যখন আত্মা 
শিথিল, অলপ, নিকুদ্ভম এবং নিজীব হইয়! পড়িবে। ইহা 

মর্রিবার কথা, এই কথা ঠিক নছে। যথার্থ কথা এই, বয়ো- 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেজ হ্রাস হয় না, তেজ বৃদ্ধি হয়, কত 

উপাসনা গভীরতর হইবে, ক্রমাগত আত্মার মধ্যে সেই তেজ 

উজ্জ্বলতর হইবে। 

তপন্বীদিগের শরীরের চারিদিকে পবিত্র তেজ এবং 
বয় প্রভা নির্গত হইতেছে, শত্রুতা সেই জলম্ত অগ্থিতে 

দগ্ধ হয়; এই কথার ভিতরে আমরা এই সত্য গ্রহণ 
করিতে পারি, যত দিন তপন্ডার বল আছে তত দ্বিন কোন 

ভয় নাই। তপম্যার তেজ নিব্বাণ হইলেই বিপদ, তখন 

মনুষ্য এই প্রকার বিপদ্দে পড়ে যে, সে চেষ্টা করিলেও 



ব্রহ্মতেজ। ৬১ 

আর উঠতে পারে না, ভাহার আর দুর্গতির সীমা থাকে 
না, মে কোন মতেই তাহার মনকে উৎকৃ৪ অবস্থায় আনিতে 

পারে ন. তাগার পাপগুলি আর দমন করিতে পারে নলা। 

কিন্ত আমরা বিশ্বাস কারৰ শরীরের বাধীক্য আপিলে আস্বার 

তেজ, আত্মার তপস্যার বল কমে না, তবে অল্প বিশ্বাসীর 

তেজ হ্রাস :ইতে পারে; কিন্তু যাহার! প্রকৃত বিশ্বাসী এবং 

নিত্য সাধন করেন, তাহারা মৃত্যু শয্যাতে আরও উজ্জ্বলতর 

স্বীপ্তি প্রকাশ করিতে থাকেন, তাহাদের ব্রহ্মতেজ যায় নাই। 

যে বন্য অনও্কালের ব্যাপার তাহার উপরে কালের 

সৃতুযুর আধপত্য নাই । দেহের সঙ্গে আত্মাও দুর্বল হয় 

ইহা মিথ্য। কথা। বৃদ্ধকালে ক্ষত্রিয় অর্থাৎ দৈহিক বল 

জম্ব হয়, কিন আত্মার তেজ বৃদ্ধি হয়ু। ব্রহ্ধবলের তেজ 

বেধানে সেখানে কালের কোন ক্ষমতা নাই। ব্রক্মতেজে 

যিনি তেজধ্ী তিনি মৃত্যুশয্যায় বলেন, শমন'আমি তোমাক 

ধার ধারি না, আমার উপরে তোমার কোন অধিকার নাই। 

মৃত্যুঞ্জয় ঈশ্বর আনার মন্ত্দাতা, দীক্ষাদাতা গুরু; মৃত্যু, তুষি 
আমার কি করিবে? আমি তোমার ছারা কখনই পরাস্ত 
হইৰ না। অতএব থে বল, যে ব্রক্ষতেজ সাধন ঘার! বৃদ্ধি 

হয় তাহাই আমাদের প্রার্থনীয় । শরীর ক্ষয় হউক না কেন, 

শরীর যখন নষ্ট হয় তখনই ৩ আত্মা স্ফু্তি প্রকাশ করে। 
পিঞর ছাড়ির়া খন পাখী উড়ে তখনই ত ডানার অধিক 
বল প্রকাশিত হয়। 

১. 



৬২ সেবকের নিবেদন । 

অবিশ্বামীরাই কেবল এই কথা বলে-আগে আমাদের 

উপাসনা ধ্যান যত দ্রতবেগে চলিত এখন আর তেমন হয় 

না, এখন অধিক বয়স হইয়াছে এখন অধিকক্ষণ ঈশ্বরকে 

আয়ত্ত করিয়া রাখিতে কষ্ট হয়। বিশ্বানী বলেন যত বয়স 

বৃদ্ধি হইতেছে তত ঈশ্বরের সঙ্গে গাঢ়তর ধনিষ্ঠতার যোগ 

হইতেছে । যৌবনকালে আধ শ্বন্ট] কঠোর সাধন করিলে 

ঈশ্বরের ধর্শন পাইতাম, এখন ঈশ্বরকে স্মরণ করিবামাত্র 
তৎক্ষণাৎ তাহার দর্শন লাভ করি। বৃছ্বের এই কথা 

শুনিয়া যৌবনকালের সাধক লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। 
শরীর শীর্ঘ হঠল বলিয়া কি নিরপরাধ আত্ম! উপা্না 

করিতে পারিবে নাণ শরীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কি নির- 

পরাধ আত্মাকে ঈশ্বর বধ করিবেন? শরীরের চক্ষু অন্ধ 

হইয়াছে বলিত্বা কি আত্মার চক্ষে তক্তি প্রেমের অশ্রু পড়িৰে 
না? যদি তুমি ভক্ত হও, তোমার শরীর যত শীর্ণ হইৰে 
ডোমার আত্মা তত অধিক তেজ ধারণ করিৰে। বৃদ্ধের 

উৎসাহ দেখিয়া যুবারা উৎসাহী হইবে। স্বর্গীয় উৎসাহের 

কথ। আর কি বলিব? ন্বর্গের উৎসাহ বুদ্ধকালে আরও 

ক্মধিকতর তেজ লাত করে। যত উপামনা করিবে উপাসনা 

তত সতেজ এবং সরস হইবে। উপানাই উৎসাহের 
আকর। এই উপাসনা দ্বারা আমাদের আত্ম! ব্লক, 

পরলোকের জন্ত উপযুক্ত হউক। 



দর্শন ও নিরীক্ষণ । ৬৩ 

দর্শন ও নিরীক্ষণ । 
রবিবার, ২৯শে ফাল্তুন, ১৮৯৮ শক; ১১ই মার্চ ১৮৭৭1 

ব্রহ্ম পুপ্পের স্তায় ক্রমে ক্রমে ভক্তের হৃদয়ে প্রন্ছুটিত 
হন। যদিও ব্রহ্ম শ্বপ্রকাশ তথাপি তিনি ক্রমে ক্রমে জুন্দর 

হইতে সুন্দরতর হইয়া উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্রলতর হইয়। 

সাধকের আঙআ্মাতে প্রকাশিত হন। ঈশ্বরের মনের গুপ্ত 

ভাব সকল ক্রমে ক্রমে ভক্তের নিকট প্রকাশ পাইতে থাকে। 
প্রথমে যে ঈগরের অল্প প্রকাশ হয, তাহার প্রতিই সাহস 

পুর্নক দৃষ্টিকে স্থির রাখিতে হইবে। অনেকে অস্থির হইয়া 
ভীত হন। তীহারা বলেন, নিরাকারের প্রতি কিরূপে অধিক- 

ক্ষণ দৃষ্টি স্থির রাখিব? কিন্তু ধৈর্যশীল হইয়া নিরাকাররূপ 
একটা ক্ষুদ্র মূল ধরিয়! থাক, ক্রমে ক্রমে সেই মূল হইতে 
অনেক প্রকার সৌন্দর্ধ্য প্রকাশিত হইবে। একটী গোলাপ 
ফল যখন কেবল: ফুটিতে আর্ত করে, তখন তাহার সমুদয় 

সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় না, কিন্ত ক্রমে ক্রমে তাহা অতীব 
সুন্দর হইয়া প্রস্ফুটিত হয়। সেইরপ ব্রহ্ম পুপ্প ক্রমে ক্রমে 
তাহার সৌন্দর্ধরাশি প্রকাশ করেন । | 

্রহ্মাণ্ডের পতি ঈশ্বর ম্বীকার করিয়াছেন, আমি ভক্ত 

হারধয়ে প্রকাশিত হইব। ভর পরিমাণ অনুসারে সাধকের 

হৃদয়ে ঈগরের শক্তি, জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা প্রভৃতি 

অ্সে অলে প্রদ্ুটিত হইতে থাকে । যত মনুষ্যের প্রাণকে 



৬৪ সেবকের নিকেন। 
পশলা শী পিরাটিপিাশীপিশী ১৮ শশা ০৯০৮ পিপিপি পাসে সস পিসিপিস 

অন্য বন্ধ টানিয়া লয় তত ভাহা চঞ্চল হয় এবং তত তাহা 

ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। আর সাধক অন্ত বন্তর প্রতি 

আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া! ঘত ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখেন, 

তত তাহার জদয় ঈশ্বরে সংলগ্র হইয়া যায় এবং তিলি 
ক্রমাগত ঈশ্বরের নৃতন নতন সৌন্দর্য দর্শন করেন। 

বিষয়াসক্ত মন ঈশ্বরেতে সংলগ্ন হয় না। গুদ অভক্ত চক্ষের 

নিকটে ব্রহ্ম অপ্রকাশিত থাকেন। 

অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন, দৃষ্টি স্থির করার অথ 
ঈশ্বরকে ধারণ কর1। নিরাকার নিগুণ ঈশ্বরকে ধারণ করা 
চঞ্চল মনের কার্ধ্য নহে। চক্ষু, আর কিছুই দেখিও না, 
ফেবল এইখানে ব্রহ্ম আছেন তীহাকেই দেখ, চণ্ষু ফি 

অতক্ত হয় সে বলিবে আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। 
কোথায় ব্রহ্ম, কেবলই শুন্ত দেখিতেছি। অভক্ত চন্ষুকে 

যদি আরও স্থির করিতে চেষ্টা কর, সে আরও ভয়ানক হু'দয়- 

বিদ্ধারক কথা বলিবে। সে বলিবে, আগে যেন নিকটে 

একটা হ্ৃদয়বন্ধু আছেন বোধ হইত, এখন দেখিতেছি কেহই 

নাই। এই অবস্থা মানুষের পক্ষে কি করা উচিত? সে 
বলিবে যখন দৃষ্টি স্থির করিলে কিছুই দেখিতে গাই না, 
তখন অত শৃক্ষা দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা ন! 
করিয়া কেবল উদ্দেশে তাহাকে ডাকাই ভাল । খুব হৃক্ষরূগে 

তাহাকে দবোখতে চেষ্টা করিলে যখন তিনি একেবারে দৃষ্টি 
পথের বহিভূ্তি হন, তখন ভিতরে বাহিরে সমুদ্রে পর্বতে 
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ফলে কুলে সর্বত্র তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা না 
করিষা দিনান্তে নিশান্তে এক আধ বার প্রাণের সহিত 

তাহাকে ডাকাই ভাল। এই যুক্তির মধ্যে যে কেবল 
অসত্য আছে তাহা নহে ইহার মধ্যে ঘ্বোর বিপদ স্থিতি 
করিতেছে । | ও 

ফলতঃ শুদ্ধ নয়নে যেখানে সেখানে ঈশ্বরকে দর্শন 
করিতে আশা করিলে নাস্তিকতার হস্তে পড়িতে হয়। আগে 

দৃষ্টিকে প্রেমভক্তিরসে অভিষিক্ত করিয়া! লও, পরে সেই 
প্রেমা্র চক্ষু যখনই ব্রন্মের উপরে পড়িবে, ততক্ষণাত ব্রঙ্গ- 
রূপসাগরে মগ্ন হইয়। যাইবে। ভক্তচক্ষু একেবারে ব্রচ্মের 

সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া যায়। যখন এইরূপে দুয়ের যোগ হইৰে 

তখন যতই ব্রহ্মদর্শন করিতে ঈচ্ছা কর ভয় নাই। কেননা 

তখন তোমার সরস ভক্ত নয়ন প্রেম রজ্জুদ্বারা ব্রহ্মকে বাঁধিয়া 

ফেলিয়ছে। যখন ব্রহ্ম তোমার চক্ষুর সন্ধে গ্রধিত হইলেন, 

তখন তোমার চক্ষের সন্ধে সঙ্গে ব্রচ্মকে বাইতেই হইবে। 
তখন ব্রহ্ম তোমার নয়ন-অগ্ভন হইলেন। এই অবস্থার 
পুর্বে ব্রহ্ধকে নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা করিলে বিপত্গ্রস্ত 

হইতে হয়, তখন কেবল দুই একবার পথের দেবতার ন্তায় 

্রন্ধকে দর্শন এবং নমস্কার করিষ! যাওয়াই ভাল। 

প্রথমাবস্থায় নিরীক্ষণ করা বিপদের কারণ। প্রথমে হে 

ঈশ্বর, তুমি আছ, এই কথা বলা যায়, কিন্ত হে ঈশ্বর, তু 
কেমন, এ প্রন্ন করিয়! ঈশ্বরের রূপ নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা 
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করা বিপদের বিষয় । মধুকর যেমন প্রথমে অল্পে অল্পে পুষ্প 

মধু পান করে, পরে ভ্রমশঃ পুপ্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হুধা- 

পান করিয় মত্ত হইয়া যায়, ভক্ত সাধকও সেইরূপ প্রথমাবন্থায় 

বারম্বার ঈশ্বরকে দর্শন করেন, কিন্তু উন্নত অবস্থায় ব্রক্মকে 

নিরীক্ষণ না করিলে তাহার হ্দয়ের তৃপ্তি হয় না। যতক্ষণ 

না] কোন বস্ত স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ তাহার গুপ্ত 

মনোহর ভাব গণনা! করা যায় না। কোন একটা হুন্দর ছৰি 

প্রথমে আমরা দর্শন করি, পরে নিরীক্ষণ করি, তাহার পরে 

ুক্ষুরূপে নিরীক্ষণ করি। বন্ধুকে ঘরে পাইলে প্রথমে তাহার 

মুখ অবলোকন, পরে যতই প্রেমচক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করি. 

ততই চক্ষু বন্ধুর কপরসে ডুবিয়া যায়। সেইরূপ, হে উন্নত 
ব্রহ্ম, ঘত ঈশ্ববেতে দৃষ্টি স্থির রাখিয়াছ, ততই ঈশ্বরকে মনো- 

হর দেখিয়াছ কি নাবলগ আকাশের মধ্যে শুদ্ধ নয়নে 

ত:কাইলে কেবলই. শুন্য, এবং ধূম দর্শন করিবে, আর যদি 
ভন্কিনঘনে দেখ ব্রদ্দকে নিকটে দেখিতে পাইবে, এবং 

দেখিবে সেই একজন ক্রমাগত নতন নৃতন বেশ ধরিতেছেন। 

নূতন নতন সৌন্দর্য্য প্রকাশ কৰিডেছেন। সেইরূপ দেখিতে 

দেখিতে ভক্তনয়ন অবশেষে একেবারে ব্রহ্মরূপসাগরে ডুবিয়া 

যাইবে । অতএব তখন নয়নকে ঈশ্বরের প্রতি স্থির করিৰে 

যখন নয়ন সজল হইবে । তখন যত দেখ তত লাভ, তখন 

আর ভয় নাই। তথন নির্ভয়ে ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিৰে, 

কারণ তখন নাস্তিক! (বপদের আশব্কা চলিয়। গির়াছে। 
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ব্রন্ম প্রেম চির সরস। 

রবিবার, ১৮ই আধাঢ়, ১৭৯৯ শক্ক ; ১লা জুলাই ১৮৭৭। 

যদি পৌন্ুলিক হইতে হয় ভবে রাকা চরণ মনিতেই 
হইবে। দেবত।র চরণ রাঙ্গা নর থে বলে সে পৌত্তলিক 

নহে। যদি গ্ভুল পুজা করিতে হয়, তবে তাহার রাঙ্গা 

চরণ পুজা করিলে তপ্তি আছে। তাপিত প্রাণকে শীতল 

করা সর্ববাপেক্ষা গুরুতর কশুব্য, এই জন্য পৌত্তলিক শ্বগয় 
দেবতার চরণে রাঙ্গা বর্ণ দেয় । যদি অপৌত্লিক ত্রাহ্গ 

হইতে চাও ছখাপি ঈশ্বরের নিরাকার শ্রীচরণকে হুধারসে 
অভিষিক্ত করিতে হইবে। ধদি শুদয়ে অন্নভব শভি থাকে, 

ভবে বলিবে দয়াল প্রহর যে চরণে আমাদের মত্তক লুগ্িতধ 

সেই চরণ শুন্ধ নহে, তাহ] প্রেষে রাঙ্গা হইয়াছে। 

প্রভূর চরণ যে গু বলিল সে আর ব্রাহ্ম রহিল না। 

ভক্তি চক্ষে এমন চরণ দেখিব যাহা হইতে অবিরত কুপা ও 

আনন্দজোত প্রবাহিত হইতেছে। হাহারা এ চরণের রূগ, 

কান্তি, সৌন্দর্ধ্য ভাবিয়াছেন ভাহারা পাগল হইয়াছেন। 
ভক্তের ঈশ্বরের প্রেমীনুরখিত চরণের. শোভা দেখিয়াই 

ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহারা আর ঈশ্বরের মুখের দিকে 

তাকাইতে পারেন লা, এই জন্য ভক্তি শাস্মে মুখের বর্ণনা 
নাই। সমস্ত দেশকে ডাকিয়া তাহার গলায় অখুল্য বত্রহার 

দিয়া যাইতে পারিব যদি নিরাকার চরণ বক্ষে ধারণ করিতে 
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পারি! "দাড়াও একবার বক্ষঃস্থলে, চরণ ধুই হে চক্ষের 
জলে, লুটাইয়! পদতলে সফল করি জীবন;” যিনি এই সকল 

কথা বলিতে পারেন, তিনি জানেন ঈশ্বরের চরণ কেমন 

সুধাময়। “পিতা, পাপীর বক্ষে তোমার শীতল চরণ স্থাপিত 

কর,” এই কথায় কত আরাম। | 
এই চরণ কথার কেমন মধুর প্রভাব। চরণ কথ! কে 

ৰাহির করিল? এ চরণের ছায়া লাভ করিয়া যে শীতল 

হইয়াছে, এ চরণের আশ্রয়ে যে নির্ভয় হইয়াছে, এ চরণের 

সৌন্দর্যে যাহার প্রাণ মুগ্ধ হইস্বাছে, সে তাহার বুকে হাত 
দিয়া দেখিয়াছে তাহার বুকের মধ্যে একটা স্থানে তর চরণ- 
রূপ সহঅ ফুল ফুটয়াছে। ব্রক্ষপদসংস্পর্শে বহুকালের দগ্ধ 

প্রাণ শীতল হইয়াছে । “ভক্ত পড়িয়াছেন দেবতার চরণতলে” 

এই কথাটী এত মনোহর যে এই কথাটী শুনিয়া কত লোক 

সর্বস্ব ছাড়িল। তাহারা বলিল, আমরা এই এক কথা 
হইতে লক্ষ টাকা বাহির করিব। 

যখন চরণ কথা শুনিয়া মনুষ্যের এত ভক্তি হইল, তখন 
ঈশ্বরের মুখশ্রী দেখিলে ভক্তের মন কত প্রমত্ত হইবে তাহা 

ভাবিতে পারা যায় না। “ক' অক্ষর দর্শন করিতে না করিতেই 

প্রহলাদদিগের, শিশুদিগের এত আহ্নাদ হইল। কিন্ত এমন 

আহ্লার্দের আোত এত শীদ্র বন্ধ হইল কেন? পরিচিত 

অপরিচিত সমুদয় তাই ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করি, এই 
ক' অক্ষর বাহির হইতে না হইতেই সুধাভোগ বন্ধ হয় 
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কেন প্রথম অন্ন ব্যঠীন পাইতে না পাইতে তোমরা উঠিয়। 

ষাও কেন? প্রেমের ভোজে বসিষাছ প্রাণ দরিয়া পৃণ্য 

শাস্তি ভোজন কর, যন পার মহোতৎসবের আনন্দ আহার 

কর। মহোৎসব শেষ না হইতে উঠিক়া যাইও না। তোঙ্গা- 

দের হাত ধরিয়া বলি, তোমরা এমন অসং দৃষ্টান্ত দেখাই ও 
না। জননী অন্ন পরিবেশন করিতে আবরস্তক করিয়াছেন, 

তোমর' উঠিয়া গেলে তাহার মনে আঘাত লাগিবে। 
এ দেখ, তোমাদের সমক্ষে ছুই শত পাঁচ শত লোক 

উঠিয়া গেল, সাবধান কেহ যেন উঠিয়া না যানাঁ মার 
অনুরোধ রক্ষা কর। জগতের দুঃখ মোচন করিবার জন্য 

ভগজ্জননী নিজ হাতে করিয়া শ্ধা পরিবেশন করাতেছেন, 

তোমরা ইহার প্রতিবন্ধক হইও না। যদি বলিতে পারিতে, 

যা সন্তানপ্রিগের দুঃখ দেখিয়া উপাসনারপ যে সুধা বিলাইতে- 

ছেন, তাহাতে মিষ্টতা নাই, উপাপনা একটা শুক্ষ ব্যাপার, 
তাহা হইলে তোমাদিগকে এই অন্ধরোধ করিতাম না। যখন 

ঈশ্বরের চরণের কথা গুনিয়াই প্রকাণ্ড বীরেরা অবসন্ন হইয়া 
পড়িয়া যায়, তখন পিতার দ্বর্গে আরও কত বড় বড় অস্ত 

আাছে। ভিতরে থাকিয়া কে বলিতেছেন আরও একবার 

সময় হইবে। আর একবার ন্মেহময়ী জননী আসিবেন। 

এই কথা শুনিতা অবণ্ধ মনে বড় আশা হইয়াছে! 

আবার এই দেশে পবিত্র উৎসাহানল জলিয়া উঠিবে। ঈশ্ব- 

রের প্রেমেতে লোক মাতিবে। তোমাদের পদানত হইযা 



৭০ সেবকের নিবেদন । 

“ভিক্ষা চহিতেছি, এই কথা অবিশ্বাস করিও না। সেনাপত্তি 
জয়পতাকা উড়াইবেন, অন্ধকার দেশে আবার জ্যোতি বিকীর্ণ 

হইবে। অধর্ত্ের রজনী অবসানে ধর্খের সুপ্রভাত হইবে । 

শরুদল চর্ণ প্রায়; সত্যের রাজ্য, পুণ্যের রাজ্য আগত- 

প্রাধ়। প্রেমিক ব্রাঙ্গগণ, এই পৃথিবীতে প্রেম ভিন্ন আর 
কিছুই নাই। যে শব্দ উচ্চারণ করিলে প্রাণ মোহিত হইয়া 
যায় তাহাকি বন্ত কেহ কি বুঝাইষ়া দিতে পার? ভাল- 

বামিয়া মরিয়া যাইব। শক্রকে ভালবাস, পৃথিবীকে ভাল- 
বাস।' মনে আছে ত সে সকল মহাত্াদের নাম ধাহারা 

পৃথিবীর কল্যাণের নিমিত্ত আপনাদের প্রাণ দিয়! গিয়াছেন ? 

স্তাহারা পৃথিবীকে সোণার মুকুট পরিধান করাইয়া আপনারা 

কাটার মুকুট পরিতেন, পৃথিবীর লোককে সাল পরাইয়া 
আপনারা ছেড়া কাথা পব্িয়া গাছতলায় থাকিতেন। 

তাহারা বাস্তায় রাস্তায় দয়াল লাম গাইয়া বেড়াইতেন। 

তাহারা সকলেই প্রেমের মানুষ ছিলেন। তাহাদের নাম 
শুনিলেও আশা হয়। 

এস আমরাও প্রেমের মানুষ হই। আমরা এখনও 

কেবল প্রেমের কখ' শিখিতেছি। প্রেমের পূর্ণ প্রন্কুটিত 

ভাব .কবে হইনে জনি না; কিন্তু কেহই নির'শ হইও না, 
শ্বর্গের জননী স্বয়ং প্রেমান্ন পরিবেশন করিতে আর্ত করিয়া- 

ছেন, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, মা ভাণ্ডার হইতে প্রেম- 

সুধা লইয়া আমিলেন বলে। যখন সেই সুধা পান করিব, 



প্রত্যাদিষ। ৭১ 
পাশ শিপ স্পা 

তখন অপ্রেম অশান্তি একেবারে পলায়ন করিবে । ব্রাহ্মগণ, 

তোমরা সকলকে ভালবাস, ব্বর্গের প্রেমে তোমরা সুখী হইবে 

এবং দেশ বেঁচে যাৰে। মার পরিবেশন কেবল আরন্ত হই- 

যাছে। ঈশ্বরের পুজা হয়েছে কি? এই প্রথম পুজা আরত 

হইয়াছে । এখনও ব্রহ্মপুজার প্রথম বর্ণও ভালরূপে প্রকাশ 

হত্ব নাই। ব্রন্মপুজা করিয়া জগং উদ্ধার হইবে। একটা 

লোকও মরিবে না। সকলেই বাচিষা যাইষে, প্রতি নেই 

পৃথিবী হইতে অনন্ত কালের ধন লইয়া যাইৰে। 

প্রত্যাদিষ্ট। 

রবিবার, ১লা পৌষ, ১৮** শক) ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৭৮। 

যে সকল বন্য এই পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়, বে 
সকল বন্যর সংসারে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, এ সকলের 

মধ্যেও স্বর্গের কিছু কিছু দ্রব্য আছে। এই সংসারে 

্বগীয় এবং পার্থিব বন্থা সকল মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। 

হৃক্ষদরশী ব্যক্তিরা এই দুয়ের প্রভেধ বুঝিতে পারেন। 
ভাহারা বলিতে পারেন, কোন্টা স্বগাঁয় এবং কোনটা পৃথিবীর । 
জক্ষণ দেখিয়া চেনা যায় কোন্টা স্বগীঁয় এবং কোনটী 

পার্থিব । পৃথিবীর বস্ত ত মলিন আছেই, কিন্ত আপাততঃ 

অনেক মূলিন বন্তর মধ্যেও ্বর্গায় পদার্থ লুকাধিত গ্বাকে 

আনেক মানুষ আছে যাহার! মানুষ, আবার অনেক মানুষ 



প২ সেবকের নিবেদন । 
বি 

আছেন যাহাদ্দের ভিতরের একৃতি দেবতার প্রকৃতি। পৃথি- 
বীতে অনেক বুদ্ধিমান আছে, যাহাদের বুদ্ধি, পৃথিবীর বুদ্ধি। 

আবার এখানে এমন লোকও আছেন, ধাহাদিগের চক্ষু কর্ণ 

স্বর্গে উৎপন, র্গে গাঠত। চক্ষু কাহার না আছে? কিন্ত 

কে ম্বগের শোভা দৌখতে পায়? কাণ কাহার না আছে, 

কিন্তু কয় জন লোকের কর্ণ স্বগের শব্ধ শুনিতে পায়ু? 

এই পৃথিবীতে স্বর্গের পুস্তক এবং মনুষ্যরচিত পুস্তক 

রাশ রাশ আছে। আমাদের সমক্ষে ত্বগায় পার্থিব দুইই 

ক্হিমাছে; কিন্তু এমন বিচক্ষণ চক্ষু কাহার, যে ছুদ্ধ এবং 

জল পৃথক করিতে পারে! অথচ পার্থিৰ হইতে স্পা 
হস্ত বাছিয়। লইতেই হইৰে। পার্থিৰ পুস্তকের মধ্যে 

অনেক ভাল ভাল পুস্তক আছে বলিব! সমুদয়কে মনুষ্যের 

রচিত মনে করা উচিত নহে। কোন্ পুস্তকে কাহার নান 

অন্কিত আছে, তাহ! দেখিতে হইবে। ধন রর, বিশ্বা বুদ্ধি 

প্রভৃতি সনুদয়ই পৃথিবীতে মিশ্রিত ভাবে স্থিত, কিন্তু তাহার 
মধ্যেও পার্থিব ও দ্গীয় বিভাগ অছে। মনুষ্যসম্বন্ধেগ 

এইরূপ। ধাত্রিক সংদারী স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসেন। 
ঈশ্বরের ভাব, ঈশ্বরের মত্য, ঈখরের নিঃশ্বাস, ঈশ্বরের ক্ষণ 
ঈশ্বরের উৎসাহ, মনুষ্যের আকার ধরিয়! পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হয়? নিগৃঢ়তব্বদরশীরা এ সকল দ্রেখিয়া আমোদ করেন। 
এই সমক্ষে দেখ, টাক! কড়ী ধন রত্ব মনুষ্য কত কি আছে। 

ধাহারা বিচক্ষণ ভক্ত তাহারা বলিলেন, এই ধন রহ ঈখরের, 
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তই সম্পদ রধ্য পৃথিবীর; এই পাঁচটা লোক স্বর্গের 
চিহ্নিত লোক, এ পাঁচ লক্ষ লোক পৃথিবীর লোক । অনেক 
জিনিদ আছে যাহা পৃথিবীতে উপার্জন করা যায় যেমন, 

টাকা বিদ্যা; কিন্তু এমনও অনেক জিনিস আছে, যাহা! 

কেবল ঈশ্বরেরই নিকট পাওয়া যায়; যেমন ঈশ্বরের নিঃশ্বাস। 

ইহা পৃথিবীর কোন স্থানে কিন্বা কোন মনুষ্যের নিকট 

পাওয়া যায় না। 4 

মানুষ জন্মে কোথায়? মাতৃগর্ভে। কিন্তু যধনই স্বগ্ীরর 

পুকষের জন্ম হয়, তখনই ঈশ্বর তাহার রক্তের মধ্যে 

স্বর্গের ভাব দিয়া তাহাকে গঠন করেন। : দশটা স্বর্গের 

কাধ্য সমাধা করিবার জন্ত পৃথিবীতে তাহার জন্ম হয়। 
তাহাকে দেখিয়া! জননী কৃতার্থ হন এবং পৃথিবী ধন্ত হয়। 
তিনি জন্মসন্্যাসী, প্রেরিত খষি, তিনি জগতের আদরের 

গোপাল, তিনি প্রেরিত শিশু, তাহাকে দেখিয়া পৃথিবী বলিল, 

আমাদের গুক আসিয়াছেন, পৃথিবী তাহার গুরুত্ব বৃঝিল। 

তাহার জিহ্বাই বেদ, তীহার জীবনই শাস্ত্র, তিনি জন্মসাধক, 
তিনি জন্মযোগী। তাহার এক একটী কথা শুনিয়া লোকে 

বলিবে, ইহার এক একটা কথা স্বর্গের অন্রাস্ত দেববাণী। 

এই এক শ্রেণীর লোকের কথা । ইহ্বাদ্দিগের সমস্ত জীবনই 
সতাপূর্ণ। পৃথিবীতে ইহাদিগের সংখ্যা অতি অঙ্গ। 

ইহ্বার্দিগকে ছাড়িবা পরে এমন এক শ্রেণীতে আসিলাঁম, 
ধাহাদিগের জীবনে দুই আনা সত্য লাভ করা ফা । জন্মসাধুত 

প 
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পাশ লি ১১ শা শাশী শী্াািাশিটিশি তিশা পাশা 

জীবনে ষোল আনা পূর্ণ সত্য লাভ করা যায়, এই শ্রেণীর 

লোকের নিকট দুই আনা প্রত্যাদেশ লাভ করা যায়। ব্রাহ্ম 

স্বর্গের কোন পদার্থ অবহেলা করিতে পারেন না। অতএব 

ধাহাদ্দিগের জীবনে কেবল ছুই আনা সত্য, আমরা তাহা- 

দিগের জীবন হইতেও ন্বর্গের কুলগুলি তুলিয়া লইব। 

ব্রাহ্ম বাগানের মালী হইয়া জন্মিয়াছেন। তিনি কেবল নানা 

স্থান হইতে স্বর্গের ফুলগুলি তুলিয়া মাল! গাথিবেন। কোন 

কোন বৃক্ষে দুই একটা ফুল ফুটিয়াছে বলিয় ব্রাহ্ম-মালী তাহা 

অগ্রান্ করিতে পারেন না। বিচার করিবার গাহার অধি- 

কার নাই। অল্প হউক অধিক হউক, সকল বৃক্ষ হইতেই 

তাহাকে স্বর্ণের ফুল তুলিয়া লইতে হইবে। অতি সামান্য 
লোকের জীবনেও যদি একটা স্বর্গের ফুল কুটিয়া থাকে, 

আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। স্বোর অন্ধকার 
মধ্যে একটা লোকের কপালে ধক্ ধকৃ করিয্বা স্বর্গের একটা 

অগ্নিশিখা জলিতেছে। ব্রাঙ্গ সেই তেজের নিকট আপনার 

মস্তক নত করিলেন । 

একটী লোক তাহার সমস্ত জীবনে একটী স্বর্গের কথা 
বলিল, তাহাতেই সে ধন্য হইল। একটা সামান্ত লোক ঈশ্বর 

প্রেরিত একজন সাধুকে বলিল,_্তুমি ঈশ্বরের পুত্র, 

তোমাকে দেখিয়া আমার পরিত্রাণ এবং দ্বর্গরাজ্যের আশা 

হইল।” এই বথা স্বর্গের কথা। মনে কর, সেই ব্যক্তি 
তাহার সমস্ত জীবনের মধ্যে আর একটীও স্বর্গের কথা 
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ধলে নাই; কিন্তু তথাপি তাহার এই একটা কথাকেই 

দৃর্গের অমূল্য রতু বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবৈ। আর এক 

জন লোক দৈবাৎ তাহার শত্রুর প্রতি মধুর ব্যবহার করিল, 

হয় ত সে নিজেই বুঝিতে পারিল না কেন সে এরূপ অনুষ্ঠান 

করিল। সে বুঝিতে পারুক আর নাপারুক, শক্রর প্রতি 

তাহার এই প্রেম ব্যবহার স্বর্গের ব্যাপার । চারিদিকে পার্থিব 

ব্যাপার ; কিন্ত এই ছুইটী জিনিস স্বর্গের | 

ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে ধাহার। প্রত্যাদিষ্ট, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ 

হইতে ধাহারা নিয়োগপত্র লইয়া আসিয়াছেন, তাহার! পৃথিবীর 

রাশি রাশি বস্তর মধ্য হুইতে স্বর্গের বস্ত বাছিয্বা লইতে 

পারেন। তাহারা লক্ষণ দেখিয়া ন্বগাঁয় পদার্থ চিনিতে পারেন । 

যাহার] প্রত্যাদেশ পায় না, তাহারা ঈশ্বর এবং মুল সত্যের 

গৌরব বুঝিতে পারে না। তাহারা অনেক সময় সত্যকে 
মিথ্যা মনে করে এবং যিথ্যাকে সত্য মনে করে। পুথি- 
বীতে থে শ্রেণীর লোক যিনি, তাহাকে সেই শ্রেণীর লোক 

বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যাদেশের পরিমাণ অনু- 

সারে মনুষ্যমনণ্ডলীকে শ্রেণীবদ্ধ করা কল্পনার কাধ্য নহে, 

ইহাতে বিজ্ঞান আছে) যেমন ঈশ্বর আছেন সত্য, তেমনই 

ঈশরের নিঃশ্বাস, সত্য, উৎসাহ ইত্যাদি মনৃষ্যের আত্মা 
এবং বাহু মধ্যে আসে ইহাও সত্য। আমরা অনেক বৎসর 

হইতে ইহার প্রমাণ পাইয়া আসিতেছি। আমরা দৃঢ় 

বিগ্বাসের সহিত ইহার সাক্ষ্য দান করিব, এবং আমরা 
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যতই বৃদ্ধ হইতে থাকিব, ততই আমাদের এই বিশ্বাস 

ঘনতর হইতে থাকিবে। 

আমাদের মধ্যে এমন সকল লোক আছেন. ধীাা- 

দিগের হৃদয় মনের মধ্যে ঈশ্বর অবতীর্ণ: ধাহাদিগের 

চরিত্র মধ্যে আমরা ঈশ্বরের ভাব বুঝিতে পারি। এই 
কথা দ্বারা! কেহ এরূপ মনে করিও না যে, ঈশ্বর কেবল 
আমাদের কয়েক জনের মধ্যেই অবতীর্ণ, আর সাধারণ 

লোকেরা ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নরকে বাস করিতেছে; 
তাহারা আর ঈশ্বরের কোন সত্য কিম্বা ভাব লাভ করিতে 

গারে না। ইহা অত্যন্ত জখবন্য মিথ্যা, ইহা স্ৃণিত অনৃত 
বাক্য। ধাহ'র ভিতরে ঈশ্বরের গুত্যাদেশ বায়ু ঘুরিতেছে, 
তিনি যে সকল বিষয়েই প্রত্যাদিষ্ট হন, ইহা মিথ্যা কথা। 
যিনি এক মাষে প্রত্যা্দেশ পাইয়াছেন, তিনি যে সকল 
মাসেই প্রত্যাদেশ পাইবেন, ইহা! সত্য কথা নহে। অথবা 
যিনি এক বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান, তিনি যে সকল বিষয়ে 

প্রত্যাদ্দেশ লাভ করেন, ইহা মিথ্যা । যিনি ক্ষমা বিষয়ে 

প্রত্যার্দেশ পান, তিনি হয় ত অন্ত বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান না। 

সবল সাধকের কখনও মিথ্যা বলেন না। তাহারা কখন 

কি রিষয্ে গ্রত্যাদেশ পান এরং কখন কি বিষয়ে প্রত্যাদেশ 

পান না, সকলই অকপট তাবে স্বীকার করেন, আপনারাই 
রলেন। 

ধাহার! প্রত্যাদিক্ট, লক্ষণ দেখিলেই তাহাদিগকে চেনা 
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যায়। ধাহারা ঈশ্বরের নিয়োগপত্র পাইয়া কাধ্য করেন, 
ত্রাহাদিগের কপালে ধক ধক করিয়া স্বর্গের জ্যোতি 

জলিতে থাকে। ক্টাহারা আপনারাই বলেন, এই এই 

বিশেষ কাধ্য সম্পন্ন করিবার জন্ত ঈশ্বর আমাদিগকে এই 
পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন । আদেশ পাইলেই কাধ্যভার 
লইতে হয়। তুমি মুখে বলিতেছ, প্রত্যাদেশ পাইয়াছ, 

অথচ তুমি যদি সেই আদিষ্ট কাধ্য না কর, তুমি প্রবঞ্চক। 

তুমি শ্বীকার করিতেছ, মনুষ্যচরিত্র গঠন করিতে তুমি 

এই গংসারে আসিয়াছ। তোমার স্পর্শ মাত্র কঠোর মন 

বিগলিত হয়, পাপাপক্ত চিত্ত ঈশ্বরের দ্রিকে পরিবর্তিত হয় 

এবং অতি সহজে চরিত্র গঠিত হয়, যদি এইরূপ না হয়, 

তুমি প্রবঞ্চক। ঈশ্বর এক এক জনকে এক একটী বিশেষ 
কাধ্য ভার দিয়া এই পুথিবীতে আনিয়াছেন। প্রত্যেকে 

তাহার নিদিষ্ট কার্য করিলেই তাহার নিজের এবং জগতের 
পরিত্রাণ হয়। 

তুমি ক্ষমা দ্বারা তোমার শক্রর্দিগকে পরাস্ত করিতে 

আসিয়াছ, আর কিছু করিতে পার আর না পার, তুমি 

জগতে কেবল ক্ষমার ঢৃষ্টাস্ত রাখিয়া যাও, ইহাতেই জগৎ, 
উদ্ধার হইবে। তুমি জন্ম উদ্বাসীন, ফকীর হইস্! পৃথিবীতে 

জন্িযাছ, ঈশ্বর হইতে ফকিরী ভাব গাইয়াছ, তুমি জগৎকে 
কেবল সেই লক্ষণ দেখাইয়া যাও, তাহাতেই জগতের পরি 

ত্রাণ হইবে, তোমার অন্ত লক্ষণ দেখাইবার প্রয়োজন নাই। 
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অতএব কাধ্যের জন্ত অহঙ্কার এবং ঈর্ষা পোষণ করিয়া 
পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিও না। তোমার পাঁচখানি 

কাধ্য আছে, আমার ন! হয় ছুইখানি কাজ আছে, তাহাতে 
আমার ছঃখের বিষয় কি? এবং তোমারই বা গৌরবের 

বিষয় কি? ঈশ্বর যাহাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন, তাহাই 
তাহার পক্ষে যথেষ্ট । ঈশ্বরের আদেশে যিনি গান বাধিতে 

আসিয়াছেন, তাহার বাগে হস্ত দিবার প্রয়োজন কি? 

যিনি ক্ষমাচন্্র প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন, তিনি যেন বিনয় 

অথবা সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা নাকরেন। ধিনি 

বিনয়ী হইতে আঘিয়াছেন, তিনি যেন স্বর্গের আর কোন 
লক্ষণ দেখাইতে অহঙ্কার না করেন। অহস্কারশৃন্য হইয়া 
আপন আপন নিয়োগপত্র দেখিয় কার্য করিয়া চলিয়া যাও। 

কেহই অনধিকার চেষ্! করিও না। যিনি যে কাধ্যের জন্য 

প্রেরিত, তিনি যেন কেবল সেই কাধ্যই করেন, সেই কার্ধ্য- 
সম্পর্কে তাহার যতদূর আবশ্যক তিনি প্রত্যাদেশ অথবা 

ঈশ্বর নিঃশ্বাস পাইবেন, এবং পৃথিবীও সেই বিষয়ে তাহার 

অনুকূল হইয় প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্য আনিয়া দ্িবে। 

অতএব কেহই আপনার অধিকার ছাড়িয়া অন্যের অধিকারে 

হস্তক্ষেপ করিও না। ঈশ্বর ধাহাকে যে স্থানে রাখিয়াছেন, 

তিনি যেন সেই স্থানেই বসিয়া থাকেন, তাহা নি সকলের 
কার্য ির্রিে সম্পন্ন হইবে। 

 খিনি স্বর্ণের নিগৃঢ তত্ব মকল লিখিতে জন্মিয়াছেন, তিনি 
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ক্রমাগত লিখিতে থাকুন; যিনি সঙ্গীত করিতে জন্মিয়াছেন, 

তিনি ভ্রমাগত সঙ্গীতের উন্নতি করিতে থাকুন, তাহারা প্রাতি- 

জনেই আপন আপন কাধ্যে ত্বর্গ হইতে সাহায্য লাভ করিবেন 

এবং পৃথিবীও তাহাদিগকে সকল প্রকার আয়োজন করিয়া 
দিবে। ধাহারা শিশু, বুবা অথবা নারী চরিত্র গঠন করিতে 

আসিয়্াছেন, তাহারা আপন অ।পন বিষয়ে ম্বর্গ হইতে নৃতন 
নতন প্রত্যাদেশ লাত করিবেন ধাহার! পাপী জগতের মধ্যে 

পুণ্য বিতরণ করিতে আসিয়াছেন, তীাহাদিগের হস্তে স্বর্গ 

হইতে রন্ধন করা পুণ্যের অন্ন সকল আসিবে । অতএব 
আচাধ্যগণ, প্রচারকগণ, তোমরা! ঈশরপ্রদত্ত আপন আপন 

হৃদয় এবং জীবনের উপযুক্ততা অনুসারে প্রতিজন কেবল 
তাহার নিদ্দিষ্ট কাধ্য কর, তাহা হইলে চারিদিকে কল্যাণের 

উত্ম সকল উৎসারিত হইবে। 

ূর্ণধর্ম্ম ভবিষ্যতে | 
রবিবার, ৮ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ; ২০শে এপ্রেল ১৮৭৯। 

ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মধন্্র হ্যের প্রধর কিরণ বিস্তার করিবে। 

এক দিকে রাখ ক্ষুদ্র বীজ, অপর দিকে রাখ সেই বীজ হইতে 
উত্পন্ন প্রকাণ্ড বুক্ষ। এখনকার ব্রাহ্মধন্্ন সেই বীজ, ভবি- 

ষ্যতের ফলপুণ্পে সুশোভিত ব্রাহ্গধর্ম সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষ। 

এখনকার ত্রাঙ্ষধন্মের সঙ্গে কি দশ সহত্র ব্খসর 
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পরে যে ব্রাহ্মধর্ম হইবে তাহার তুলনা হইতে পারে? 

এখনকার সত্য প্রস্কুটিত সত্য নহে। পুর্ণ প্রন্ফুটত সৌরভ 

ও লাবণ্যযুক্ত পুষ্প ভবিষ্যতে দেখিব। সেই পূর্ণ ব্রাহ্মধর্থ 

লাভ করিলে বমান ব্রাদ্মধম্মকে ক্ষুদ্র মনে হইবে। প্রকাণ্ড 

জলপলাবনের স্তায় যখন এই ব্রাহ্গধন্ন সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন 

করিবে, যখন এই ধন্ম সকলের ঘরে অমূত আনিয়া উপস্থিত 

করিবে, তখনকার বিষয় ভাবিলেও মনে আনন্দ হয়। 

এখন যাহাকে আমরা ভক্তি বলি, তাহা কি ভক্তি? এখন 

যাহকে আমরা যোগ বলি, তাহা কি যোগ? অবশ্যই 

ভূত কালের তুলনায় এখন অনেক উন্নতি হইয়াছে ; কিন্ত 
ইহার সঙ্গে কি ভবিষ্যতের উন্নতির তুলনা হইতে পারে 

যাহার মধ্যে পাঁচ সাতটী সত্য আছে তাহাকে কি আমরা 

্রাঙ্মধর্্ম বলিব? এই জন্য ইহাকে ব্রাঙ্মধর্ম বলি যে, এই 

বী্গ হইতে প্রকাণ্ড বুক্ষ উৎপন্ন হইবে। 

এই ধর্ম পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম হইতে এমন সকল 
গুঢ় সত্য উদ্ভাবন করিবে যে, তদ্বারা প্রত্যেক ধর্মের প্রাণ 
বাহির করিয়া লইবে। ইহা প্রত্যেক ধন্ষের পবিত্র নিংশ্বাস 

ৰাহির করিয়া! লইবে। এখন আমরা বঙ্গদেশে বদ্ধ হইয়া 
বমিক়্া আছি; কিন্তু আমাদের ব্রাঙ্ষধন্্ সার্বতৌমিক। 
সকল ধর্মের ভিতরে ব্রাহ্মধন্থের অঙ্কুর দেখিতেছি। পৃথি- 

বীতে যে সকল ধর্খ অন্য অন্য নামে পরিচিত হইতেছে, 

সে সমস্ত ধর্মে আমাদেরই ধন্মধের সত্য রহিয়াছে। সে 
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সকল ধর্ম এক দিন ব্রাঙ্গধর্খ্বের আকার গ্রহণ করিবে, সকল 

ধর্থ এক স্থানে আসিয়া একত্র হইবে। প্রত্যেক জাতি 

আপনার ধন অবলম্বন করিয়া সেই ধর্ম হইতে ব্রাহ্মধর্দু 

উদ্ভাবন করিবে। এক স্থানে সকল জাতি একত্র হইয়া দলবদ্ধ 

হইবে। 

যতক্ষণ প্রাতঃকাল ততক্ষণ প্রাতঃকালের আদর; কিন্ত 

যখান কুর্ধ্য ছ্বিপ্রহরের পূর্ণ আলোক বিস্তার করে তখন আর 

প্রাতঃকালের আদর কোথায়? ব্রাহ্মধন্মের এখন প্রাতঃকাল। 

এখনও ব্রাহ্মদিগের তক্তিপ্রধান ভক্তদিগের প্রগল ভা অবস্থা] 

লাত হয় নাই, এখনও ব্রাহ্মগণ যোগশ্রেষ্ঠ যোগীদিগের 

প্রগাঢ়তা লাভ করিতে পারে নাই । এখনও ব্রাহ্মদিগের চরিত্র 
যথার্থ বহ্মচারীদিগের নিকট নিকৃষ্ট । ভবিষ্যতের প্রকাণ্ড 

যোগীদিগের সঙ্গে কি এখনকার যোগীদিগের তুলনা হয়? 

এখনকার ভক্তদিগের দুই পাঁচ ফোঁটা অশ্রু কি ভবিষ্যতের 

ভক্দিগের নিকট ভক্তি বলিয়া! গণ্য হইবে? পৃথিবীতে 
ভবিষ্যতে যে সকল যোনী ভক্ত আমিবেন তাহাদিগের 
নিকট বর্তৃষান শ্রাঙ্গেরা কড়াইতে পারিবেন না। ব্রাহ্ম, 
তুমি লঙ্জিত হও। তুমি যদি বল ব্রাহ্মধর্থ শেষ হইয়াছে, 
তবে তৃমি যথা ব্রাঙ্গধন্ম কি তাহা জান না। তোমার 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার! ভবিষ্যতে আমিবেন, ছোট ভ্রাতাদিগের পূর্ব 

জন্ম হইয়াছে। বিপরীত কথা! কিন্তু ইহাই মত্য কথা। 
শ্রেঠতর ব্রাঙ্ষেরা ভবিষ্যতে আসিষেন। ত্রমে ক্রমে 
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শ্রেষ্ঠতম বৃদ্ধের আরও পরে আসিবেন। তোমাদের পিতা 

পিতামহ প্রভৃতি ভবিষ্যতে আমিতেছেন। তোমরা হয় ত 

মনে করিতেছ, আমরা আগে চলিয়া! যাইব, ভবিষ্যদ্বংশীয়ের! 

আমাদের মতে চলিবে। ইহা তোমাদের ভ্রম। ভবিষ্যৎ 
ব্রাহ্মদিগের যোগেতে, ভক্তিতে, পবিত্রতাতে পৃথিবী টলমল 
করিবে। ব্রাহ্ষধর্্বের আমল গৃঢ় তত্ব সকল এখনও আমাদের 

নিকট আসে নাই। ভৃত্ত কালের দিকে তাকাইব নাঁ। ভবি- 

ষ্যতের পূর্ণ ব্রাহ্মধর্থ আপনার মহিমান্বিত সিংহাসনে বসিয়া 

আছেন। যথা সময়ে ঈশ্বরের আদেশে তিনি আমাদের নিকট 

প্রকাশিত হইবেন। আকাশে এমন সকল নক্ষত্র আছে 
যাহাদের জ্যোতি পৃথিবীতে এখন পর্যান্ত আসে নাই। সেই 
রূপ স্বর্গে এমন সকল সত্য গোপনে বহিয়াছে, পৃথিবী এখন 

পর্য্যন্ত যাহার আভাস পায় নাই। অতএব যোগের পথ, 

ভক্তির পথ, কশ্বের পথ শেষ হইয়াছে, কেহই এরূপ বথ৷ 
বলিও না। ভবিষ্যতে মনুষ্যমণ্ডলী হইতে প্রকাণ্ড বৃহৎ 

ব্রতধারী যোগী সকল, তক্ত সকল, কন্মী সকল বাহির হই- 

বেন। এক এক জন সত্যসাগরে মগ্ন হইয়া অমূল্য সত্যরতু 
সকল উদ্ভাবন করিবেন। কেহ যোগতত্ব, কেহ ভক্তিতত্ব, 

কেহ নীতিতত্ব, কেহ সেবাতত্ব ইত্যাদি মন্থন করিয়া নূতন 
নৃতন সত্যামৃত উদ্ধার করিবেন। 

এ সকল সাধনের জন্য তোমাদের মধ্যে কয় জন লোক 

আপন আপন জীবন উৎসর্গ কর। সকলেই ত ধন, মান, 
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সন্তম উপাঞ্জন করিতেছে । প্রচারকেরাও আপন আপন 

বুদ্ধি অনুসারে ধর্ম প্রচার করিতেছেন। কিন্তু এমন সকল 

লোকের প্রয়োজন হইয়াছে ধাহারা কি সংসার সাধন, 

কি প্রচার এই দুই পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রকৃত 

ব্রাহ্মধন্্ব কি তাহা আবিষ্কার করিবেন। এইরূপে যদ্দি ছুই 

একজন লোক যথার্থ ব্রাঙ্গধম্্ আবিকার করেন, তাহা 

হইলে পূর্ণ ব্রাহ্মধন্মী আগমন জন্বন্ধে সহত্র বৎসরের 

ব্যবধান হ্রাস হইবে। গৌণ হইবে না। এ কেবল 

সাধকদ্িগের দ্বারা হইতে পারে। কয়েক জন গভীররূপে 

রঙ্াকবে প্রবেশ না করিলে রহ লাভ হইবে না। এস, 

অমরা সাধক হইয়া সে গকল বত্ব তুলিয়া লই। কতকগুলি 

লোক যোগ ভক্তি ও সচ্চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। ইহা! 
ঈশ্বরের ইচ্ছা, জগতের অভাব। দ্বিবা নিশি তোমরা সাধন 

কর, সাধনে তোমাদের জীবন শেষ হউক। ধাহারা জগতের 

কল্যাণের জন্ত সাধন করিবেন, পৃথিবী তীহাদের পরিবারের 

ভার লইবে। এক এক সাধক বহুমূল্য রত্থের ন্ায় আদৃত 

হইবেন। সাধকেরা দেশে দেশে যাইবেন না; কিন্তু তাহা- 

দের নিকট সকলে আদিবে। তীহারা ঘুরিবেন না, কিন্তু 

তাহাদের চারিদিকে ধন্মপিপাস্ন লোকেরা ঘুরিবে। তাহা- 

দের জীবন ভাল হইবে, জগতের পরিত্রাণ হইবে । এই 

ব্রাহ্মঘমাজের ভিতরে বড় বড় যোগী, ভগবদ্ভত্ত প্রভৃতি 

প্রস্তত হইবে। যতই এ সকল বিচিত্র প্রকৃতির ব্রান্ধেরা 
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জন্মগ্রহণ করিবেন ততই ঈশ্বরের রাজ্য, স্বর্গরাজ্য নিকটবন্তী 

হইয়া পৃথিবীকে শুদ্ধ করিবে; আমরাও শুদ্ধ এবং হুখী 

হইৰ। 
পাপ 
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রবিবার, ২৩শে আবাঢ়, ১৮০১ শক; ৬হ জুলাই ১৮৭৯। 

আমার জঙ্গে ব্রাঙ্মদমাজের কোন গুরুতর বিষয়ে বিবাদ 

হইয়াছে, মেই বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়া অবশ্য কর্তব্য । 

আমি কিছু অধিক বিশ্বাস করিতে সঞ্তল করিয়াছি। আমি 

বলি ব্রাঙ্মসমাজ দেবতার খেল।। উহা যে দেবতার থেলা 

তাহার প্রমাণ আছে। ব্রহ্গলীলার নাম ব্রাহ্গপমাজ। বর্ত- 

মান কালে বর্ষে বে মাসে মাসে পক্ষে পক্ষে সপ্তাহে সপ্তাহে 

দিবসে দিবসে, আরও বলি হণ্টায় ঘণ্টার মুহুর্তে মুহুত্রে 
ধম্মরাজ্যে যে সমুদয় ঘটনা ঘটিতেছে, তৎসমুদক ব্রহ্মলীলা। 

কেন না ব্রহ্ম নিক্রিয় নিগু9নণ নহেন, জগতক্রিয়া ধন্্ুজগতের 

বিশেষ ক্রিষা স্বয়ং ব্রহ্ম সম্পাদন করেন। ব্রাহ্মসমাজের 

লীলার মধ্যে ঙানুষ আছেন, যাহার বর্ষের পক্ষ। অবশ্য 

তাহারা অল্পসংখ্যক ধাহারা ধর্ম বিতরণ করিতেছেন, ধন্ব 

প্রচার করিতেছেন, গতীর উচ্চতর তত নিজ জীবনে 

সাধন করিতেছেন। এই সকল সাধক আচাধ্য বা প্রচা- 

রককে আমি বলি “ঈশ্বরপ্রেরিত”। 
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আমি “ঈশ্বরপ্রেরিত” বলি, নির্ডয় হইয়া বলি, বলিৰ মনে 

করিয়াই বলিতেছি। এই সকল লোক ঈঠরপ্রেরিত, ব্রাহ্ম- 

সমাজ এই ভাব গ্রহণ করিবেন, বরণ করিবেন এবহ শ্রদ্ধা 

করিবেন । ব্রাহ্ধসমাভের সঙ্গে এ কথা লইয়া বিষাদ হই- 

মাছে, হয় ত চারিদিকে লোকেও বলিতেছে, আমরা উহ! 

স্বীকার করি না। লোকে বলিতেছে, ধাহার্গিগকে প্রেরিত 

বলিতেছি তাহারাও [বজদ্ধে বলিতেছেন। উভয় দিকেই 

মত বৈপরীত্য, বিবাদ বিসম্বাঙ্গ । হাহাদিগেরই হস্ত স্পর্শ 

করিয়া বাল তোমরা ঈশ্বরপ্রেরিত, তীহারাই অন্বীকাছ করেন, 

“মি নই আমি নই বলেন। বিনি আপনাকে অধীকার 

করেন, জগ তাহাকে কেন শিকার করিবে 1 তখাপি জঙ্গি 

কার কারিব। সময শ্বীকার হবু, অসময়ে হয় লা। ফল 

পরিপৰ না হইলে কি তাহাকে ফল বলিতে পারা যায় না? 

ভবে স্পীকার বিলম্বে কেন হইবে + যাহারা প্রেরিত তাহারা 

কেন আপনাদিগকে সমাদর করেন না এন্থুলে সমাদর ন। 

করা পাপ ও অবিশ্বাস । 

তোমরা বলিবে ইন্াতে অধিনব হয়। তবে অসতা কফি 

বিনয়? হস্তী ঘদি আপনাকে কীট বলে তাহা কি বিনয়? 

তাহা বিনয় নয়, কিন্ত অসত্য এবং কলঙ্ক । তোমরা বলিৰে 

হউক, আমরা ইহান্তে ঈশ্করেরু নিকটে অপরাধী হইয়া 

মন্ষ্যপমাজে বিনদী বলিয়া সমাধৃত হইৰ। আমি ভোমাছের 

এ চরিত্র ভাল বলি লা। পরিত্রাণের সংবাছ তোদাক্গের 

না 
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হাতে আসিল, মিথ্যাবাদী হইয়া তোমরা বালিলে ক ন! 

হাতে কিছু নাই। এ মিথ কথায় কেবল তোমাদের নহে, 
ইহাতে তোমর। অঠেরও সব্বনাশ হইতে দোঁখবে। ত্রাঙ্গ- 
সমাজের সংস্থাপন হইতে সংস্থাপক ও ততৎসপ্রীগণ ব্রহ্- 

লীলাতে বিশেষধপে সংঘুক্ত। সাধারণ ভাবে সদ্ছে নিযুক্ত, 

কিন্ত সেই সাধারণ শ্রেণীর উপরে দেখিতে পাহবে বিশেধ- 

ভাবে নিযুস্ত আছে, ব্রহ্ষপ্রেরিত. আছে। এই প্রেরিত 

এক জন নব, দুই জন নু, পাচ জন নয়, দশ জন নখ) অনেক। 
কত জন আমি বলিতে চাই না, সময় তাহা বলিবে। 

ইঙ্গিতে জানয়া ধালতোছ, বত্তমান শতানীতে এই খোর 
কলিবুগে প্রত্যাদেশ হয় না, অন্ধকারের ভিতরে আলোক 

দেখ। যার না, এ কথ খাঁকবে না। জাগ্রৎ ঈশ্বরপ্রেম মনুষ্য 

মধ্যে বাস কারলে নিহ্বাসে, তাহা জানা যায়। বাধ্য দর্শন 

করিলেই জানিতে পার: যায় ইহার] সশ্বরপ্রেবিত কিনা? 

ঈশর প্রেরণ করেন, ইহা বলিয়া কি হইল? ঈগর কাহাকে 

প্রেরণ নাকরেন? কাঁট পতঙ্গ, চাষা, রাজা, কে না প্রেরিত ? 

সকলেই ঈশ্নরপ্রেরিত সত্য, কিন্তু বিশেষরূপে প্রেরিত আছে। 

বর্তমান বিধানে ধাহারা বিশেষ সাধন করিবেন, তাহারা 

ব্শেষ কাঁিম্বরূপ হইবেন। ঈশ্বরের জ্যোতির প্রদীপ 

সূশ ভারতের জন্ধকারের ভিতরে তাহারা মিটমিট করিয়া 

জ্ঞলিতেছেন, লুধ্য না হন, চন্দু না হন, তারা না হন, অন্ততঃ 

এক একট দীপু হইয়া, সৈই অন্ধকারের মধ্যে প্রকাশ 
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পাইবেন। ইহারা ঈশরপ্রেরিত, ঈশরের আশীব্বাদের 

অন্তর্গত । 

এই যে তোমরা! দুই শত পাঁচ শত লোক একত্র হইয়া 

আজ পম্যন বা'নসমাজের উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছ, 

সত্যের জ্যোতির উপরে সকলের দৃষ্টি পড়ে ইহার উপাস় 

করিতেছ, ইহা সামান্য ব্যাপার নহে। পুনরায় ঝলিতেছি, 

তোমরা গশ্ররপ্রেরিত। কেন না তোমরা সাধন করিতেছ, 

সংসারে সাধক হুইয়াছ, অসার কাধ্য ধন, বিভ্ত, নীচ, 

কামনা] পরিত্যাগ করিয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছ। কি 

কার্যে? জগতের কাধ্যে; সাধক বলিয়া পরিগণিত হইবার 

জন্য জীবন পবিত্র করিবার কার্যে ; একজন হইতে দশ জন, 

বশ জন হইতে দশ সহঅ, দশ সহত্র হইতে দশ লক্ষ জন 

হইবে, এই কার্যে; অর্থ কামনা ত্যাগ করিয়া ধন্মের উত্সবে, 

ধ্যানে, স. প্রসঙ্গে, সচ্চিন্তায় আপন জীবন উন্নত করিবার 

কার্যে ; পৰি স্থান, পুস্তক, নির্ভন চিন্তা হইতে জ্ঞানলাভ, 
পক্ষী, বুক্ষলতা পল্লব, নদ্বীআোত, নিল শীতল বায়ু হইতে 

গুদ্ধি লাভ করিয়া, ধশ্মুজীবন লাভ কারবার কাধ্যে। ধাহারা 

এই সকল কাধ্যে নিধুক্ত তীচারাই সাধক । পাপ, অধন্ব, 

ভীরুতা, এখন পধ্যন্ত থাকিলেও তথাপি সাধক। অমুক 
নগর বা পলীতে অমুক লোক সংসারে ডুবিয়াছিল, সংসার 

হইতে একটু উঠিয়াছে, মেই বিপদের ঘ্বোর জমুদ্র হইতে 
উত্তীর্ণ হইবার জন্য সাধন করিতেছে, বাচিবার উপায় পাঠ 
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করিতেছে, ইহা ঈশ্বরের কীর্তি, ঈশ্বরের লীলা । ব্রাহ্মসমাজ 

ঈশ্বরের লীলা, আর সকলি ভম। 

অনুক স্থানে অযুক লোক ধ্যান ধারণায় প্রবুভত হহষ়াছে। 

সংসারে বদ্ধ ছিল, রাশি রাশি ধন পরিবর্জন করিয়া, সংসার 

পরিত্যাগ করিয়া, মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ; ঈশ্বরের হস্ত 

হইতে বিশেষ উপায়, বিশেষ সাধন লাভ করিতেছে। 

এ সকল ব্রহ্ধলীলা। যে সকল লোকের দ্বারা এই ব্রহ্মালীলা 

সম্পন্ন হইতেছে, তাহারা সামান্য নন। তাহারা ঈশ্বর 

ললার সাক্ষী । ব্রহ্ষলীলা যেখানে যেরূপ হইতেছে একত্রিত 

করিয়া ঈশ্বরপ্রেরিতগণকে গৌরব দিতে হইবে। সে সমুদয় 

লোক প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া ধাবুন ৰা না থাধুন, তাহারা 
বৃক্ষতলে বসিয়া সাধন করুন অথবা সংসারে বসিয়া ধন্ধ- 

সাধন করন, যেখানে যে অবস্থাপন্ন কেন না হউন, ধনী 

হইয়া অট্রালিকার় থাকুন, বা দরিদ্র ভিখারী হইযু। বেড়ান, 

যিনি যে প্রকার অবস্থাপন্ন কেন হউন না, সকলেই ঈশ্বর- 

প্রেরিত, সমাদরের পাত্র। তাহার] ত্রাক্ষসধাজের কার্য 

করিতেছেন। ভীহাঙ্গিগের জীবন দেখিয়া সাধক বলিব, 

সহায় বলিব, সামান্য বলিয়া মনে করিব না। ষাহা তাহারা 

প্রকাশ করিতেছেন, জীবনে তাহা মত্য করিব, জদয়ে তাহা 

আলোচনা কর্িব। এই সকল লোককে ডাকিয়া বলিব, 

তোমরা সাধন্ধ ঈশ্বরের প্রেরিত। তাহারা স্বীকার না 
করিলেও সাধু বলিয়া তাহাদিগকে সন্থোধন করিব। 
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কে ব্রহ্ম প্রেরিত? উনবিংশ শতাবীর ব্রহ্ম কি কাহাকেও 

প্রেরণ করেন ন1? এক সময়ে তিনি করিতেন, এখন তিনি 

করেন না, যাহা কিছু হইতেছে নিয়মানুসারে হইতেছে, এ 

এ কথা বলিলে কি করা যায়? এ বিবাদ নিষ্পত্ত কঠিন। 

শীগ্র যদি অন্যন পঞ্চাশ জন অন্য সমুদয় কাজ পরিত্যাগ 

করিয়া বর্ষের আক্জা প্রচার করেন, বর্ষের দূত হহয়া 

আসিয়া ঈশ্বরের আজ্জায় জগতের হিতসাধন করেন, সেই 

সঞ্ল লোককে অনাদর করিধ্বা কেন বলিব, তাহারা ঈশ্বর- 

প্রেরিত নহেন? তাহারা সত্যের সমাচার গোপন করিবেন 

ক প্রকারে ? যি কোন সত্য শিক্ষা দিতে, কোন বেঘ- 

শাস্ত্রে দীক্ষিত করিতে আমিয়া থাকেন, তিনি বলুন না বলুন, 

মামি সেই লোককে প্রোরত বলিব, নিশ্চয় বুঝিধ তিনি 

সামান্ত সাংসারিক লোক নহেন। 

যিনি আমাদিগের মধ্যে অতি হীন, তিনিও যে ঈশ্বরপ্রেরিত 

ইহার প্রমাণ আছে। আমি একজন কল্য সাধন করিতে 

প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঈঁখর যে যে বিষয় আমার দ্বার সাধন 

করিয়৷ লইফ়াছেন, সে সকল বিষয় আমা দ্বারা হইতে 

পারে না। অগ্ত বিষয়ে আমার অবহেলা থাকিতে পারে, 
কিন্ত যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট তদ্থিষয়ে আমার উপেক্ষা নাই। 

আমার মন দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত সেই ব্ষিয়ের দিকে 

ধাবিত হইয়াছে। বলুন, সাক্ষাৎ দেবতা ঈশ্বর হইতে এ 

সকল হইয়াছে, ঈশ্বরের বক্ষ হইতে মেদিনীতে আমি আসি- 
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যাছি, অন্তথা আমি আমিতাঁম না। যাহ! করিতে আসিয়াছি 

যদি তাহা না করি জন্ম বিফল। ব্রাঙ্ষেরা ইহাই সুসিদ্ধ 

করিবার জন্য দগ্ডায়মান। তাহাদিগের দ্বারা গৃথিবীর উন্নতি 

হইবে। কতকগুলি লোক সদ ্টান্ত দেখাইয়। উদতি বিস্তৃত 

করিবেন। 

বর্তমান ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের গন্ধ অল। এ ব্রাহ্মঘমাজের 

আদর কি প্রকারে হইবে? হরাবহীন ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্ম- 

সমাজ হইবে কি প্রকারে? হরির হাত ধরিয়। উঠিবে, হবির 

হাত ধরিয়া বসিবে, হরির কথ। ঘোষণা কাঁরবে। হরির 

আদেশ ন্রীকার করাতে নিন্দা অপমান কি? হব্ির কথা 

শ্বীকার করিতে নিন্দা অপমানের ভয়, লজ্জার বিষয়। ঈশ্বর 

হুজন করিষা বলিয়৷ দিয়াছেন, বঙ্গদেশে আদেশবাদ প্রতিষ্িত 

হইবে, ব্রাহ্মমমাজ ততৎসম্বন্ধে জ্বান বিতরণ করিবে । উপ- 

দেশ সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকেই উন্মত্ত করিতে: হইবে, 

আদেশবাদ সব্ধত্র প্রচার করিতে হইবে, এ কথা বলিতে লজ্জা 

কি? বিশ বত্সর সাধন করিলে, এখনও বলিতে পার না 

লংসারবন্ধন শিথিল হইয়াছে, জীবনুক্তি হইয়াছে, বড় লজ্জার 

বিষয়। দশটা পরিবারের ভার লইয়া আজও ব্রাহ্মপরিবার 
নংগঠনের চে! হইল না! যথার্থ কথা প্রচ্ছন্ন রাখিলে কি 

ঘইবে? লোকে খগ্াহস্ত হইবে বলিয়া কি সত্য বিলোপ 

করিতে হইবে? সত্য বলিতে লোকভয় কি? ভীরু হইয়া প্রবল 

ধত্য সক্ষোচ করিবে? সত্যপ্রকাশে লোকলজ্জার বিষয় কি? 



' ঈশ্বর প্রেরিত । ৯১ 

ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন এ কথা বলিলে লোকে উচ্চ 

পদস্থ বালবে এই তোমার বুদ্ধি? সত্য বলিলে অহঙ্কার 

প্রকাশ পাইবে, অসভ্য বলিয়া বিনয়ী হইতে চাও? তুমি 

রাহ্ম হইয়া নিজের বুদ্ধিমতে চলিতে চাও, ঈশ্বরের উপর 

কি তোষার সমুদয় ভার নহে? ঈশ্বর তোমাকে সত্য 

প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। তাহারা নিকটে 

তোমরা প্রত্যেকে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহার নিকটে ব্রত 

গ্রহণ করিয়া ব্রতী হইয়াছ, এ সকল পরিস্কার কথা কির্ূুপে 

অস্বীকার করিবে? তোমরা কি ব্র্ষের সঙ্গে বাদ করিবে? 

তোমরা যাহাই কর ব্রহ্মমন্দিরের বেদী তোমাদিগকে স্বীকার 

করিবে। যাও অন্ধকার নিবারণ করিয়া জ্যোতি বিস্তার 

কর। যাও ব্রহ্মবিষ্ঠা দ্বারা! তোমর! যে প্রেরিত, প্রমাণ কর। 

মুর্খ বলিয়া ছল করিলে কি হইবে? যদি তোমরা হীনলোক 

বলিষা স্বীকার কর, তথাপি ব্রহ্মমন্দিরের বেদী ঈশ্বরের 
প্রেরিত ভিন্ন আর কিছু বলিবে না। চন্দ হ্র্য যদি বিলুপ্ত 
হয়, তথাপি তোমাদিগের এ পরিচয় জগতের নিকট থাকিবে । 

তোমরা সত্যের সাক্ষী, যতই তোমরা সত্যের সাক্ষ্য দান 

কৰিবে ততই তোমাদিগের দীপ্তি গ্রকাশ পাইবে। 

ব্রদ্ের প্রেরিত মানুষের সংখ্যা ব্সর বৎসর বাড়িবে। 

বাহার! ঈশ্বরপ্রেরিত ঠাহাদ্দিগের এক কথায় সমুদধ্ধ অবিশ্বাস 

চূর্ণ হইয়া যাইবে । তাহারা ব্রদ্ধের নিকট কি কথা শুনিলেন, 
কি মুর্তি দর্শন করিলেন, কি কি নৃতন সত্য অঙ্গীকার করি- 



লেন, কি কি নৃতন বৃত্ব লাভ করিলেন, একবার জিজ্ঞাসা কর, 

দেখিবে বেদ পুরাণ যেমন, ব্রন্দপ্রেরিত লোকদ্িগের জীবন 

তেমান। হরির তত ধাহাবা শুনিতে পান তাহাদিগের জীবন 

ধন্য। জীবনে যাহারা জাগ্রত সত্য দর্শন করিয়াছেন, ব্রহ্গ- 

লীলা ধাহাদিগের জীবনে চলিতেছে, সেই সকল সাধককে 

ডাকিয়া এক স্থানে করিলে মহদ্ব্যাপার অনু|্টত হইবে। 

সকল সাধক একত্র হহয়া হারতত্ব কথা বলিবেন) ইহা 

গুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি। হরিনামের তত্ব শুনিয়া 

তাহার যশোগান করিব, তাহার সুমধুর নামের পারচয় দিব, 

তাহার নামে চমত্নত হইব, বিস্মিত হইব, হরিকথায় প্রমত্ত 

হইব, এ এক নূতন দৃশ্য । থাহারা যেখানে আছেন সকলে 
মিলিত হইয়া জীবনের কাধ্য আরম্ভ করুন, সকলে দলবদ্ধ 

হউন, তাহা'দগের মুখে হরিকথা শুনিয়! জীবন কৃতাথ হউক। 

শপ সপ 

ব্রক্ম দর্শন, ব্রহ্ধ শ্রবণে প্রমাণ । 

রবিবার, ১৯শে শ্রাবণ, ১৮০১ শক; ওরা আগষ্ট ১৮৭৯ 

্রাঙ্মমমাজের ইহা অন্যায় যে একজন ব্যক্তির স্বন্ধে 

সমুদয় দায়িত্ব স্থাপন করা হয়। ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাসের 

কথা সকলেরই বল! কতব্য। ঘদ্দি আমরা সকলে একত্র দল- 

বন্ধ হইয়া চলিয়া থাকি তবে কেন তোমরা এক জন বা! পাচ 

জনকে স্বতগ্র করিয়া দিয় সকলের বিশ্বামকে অল্সসংখ্যকের 



ব্রহ্মদর্শন, ব্রন্ষশ্রনণে গ্রমাণ |. ৯৩ 

বিশ্বাস বলিয়া প্রতিবাদ কর। ইহ! ভাল দেখায় না। সত্যের 

তনুরোধ ভইতে মহষাসমাজের অনবোধ অধিক মনে কর! 

ন্যায়মঙ্গত নহে । যখন নকলে একত্র যাত্রা আরস্ত করিয়াছি, 

এক সপা্এক ঈশর, এক বিশ্বাসে, এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, 

তখন চলিতে চলিতে জন কয়েককে স্বতন্ত্র করিয়া দরিয়া, 

তোমরা তাহাদিগতক নিধ্যাতন করিতেছ; মিথ্যাবাদী, 

কুসংস্কারী, মূর্, অবিগাসী, সাধনবিহীন বলিতেছ। পুর্ক্রের 

মত, বিশ্বাস, মন্ত, গুরু, দীক্ষা সকল অন্দীকার করিতেছ, 

পুর্বে যাহাদিগের সহযাত্রী ছিলে তাহাদিগকে উপঙ্কাস 

করিতেছ, নি'দা করিতেছ, ইহা! ন্যাবিকদ্ধ। ব্রহ্মসঙ্গীত- 

পুস্তকে ব্রাহ্মসমজের বীর্তি, অনেক ভাব, অনেক সত্য 

রাঁচয়াছে, তথ্যতীত আর এক গুরুতর বিষয়ে উহা সাক্ষী 

আছে। কোন সময়ে কোন্ মত ব্রাঙ্গাসমাজে উপস্থিত 

ভইয়'ছে ব্রমঈশত ঈশ্বর এব মনুষ্যের নিকটে, বিশেষতঃ 

মনষ্যের (নিকটে সাক্ষ্য দিতেছে । ভাবী ইতিহাস লেখকের 

নিকট সঙ্গীতপুণ্ডক সাক্ষ্য দান করিবে, অমুক সময়ে অমুক 

মত প্রচালত ছিল। সমস্ত ভাঁবধ্যদ্বংশীষ়ের। বলিবে অমুক 

সময়ে অনুন্ধ ভাব, অধুক সময়ে যোগ, অনুক সময়ে বৈরাগ্যের 

তাব প্রবল ছিল। এই ব্রহ্মদঙ্গীত ব্রহ্মদর্শন ত্রন্ধখবণের 

1, যোগ ধ্যনের কথা, ব্রন্ধ সহ নিগুঢ সম্বন্ধ স্থাপনের কথার 

সাক্ষ্য দিতেছে। 

ব্রাহ্মসমাজ যে মন্ত্রে দীক্ষিত এই সকল ব্যাপারে যাহ। 



৯৪ সেবকের নিবেদন | 

প্রকাশ পাইতেছে, ব্রহ্গমসন্দীত গুরু হইয়া সমস্ত প্রদর্শন 

করিতে'ছন। আমরা ব্রন্মের নিকটে যে মন্ত্র শিখিলাম 

তাহার প্রমাণ সঙ্গীত | সকলে উহা গান করিয়াছেন, ঈশ্বর 

সমক্ষে বন্ধুগণসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, এখন অন্বীকার 

করিলে জঙ্গীতপুস্তক দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। ব্রহ্মদর্শন 

কেহ মন্দীকার করিতে পার না, স্গীতে উহ! বদ্ধ হইয়াছে। 

হৃদয়ের নিগঢ় ভাষ সঙ্গীত দ্বার] প্রকাশিত হইয়াছে, এ কথ 

অন্বীকার করিতে পারা যায় না। যদি ব্যতিবিশেষে এই 
মত বদ্ধ থাকিত, যঙ্গি কোন সাধক কোন ব্রাহ্গযোগীর নিকটে 

ঈশ্বরের পরিচয় হইত) তাহ] হইলে সাধারণের মত বলিয়া 

বিচারিত হইত না।. এই সকল গান যদি সাধারণের হয় 

ইহা কেবল নির্জনে বন্ধ থাকিতে পারে না, ব্যক্তি বিশেষের 

হইতে পারে না। শত শত .লাক উচ্চারণ করিয়। জগতের 

সমক্ষে ক্রমাগত এই মত প্রকাশ করিয়াছে ।. ভবিষ্যৎ 

ইতিহাস লেখকেরা এই সকল পাঠ করিবেন, তীহাদিগের 

নিকটে এ সকল ঘহজ কথা নহে। তাহারা যখন দেখিবেন, 

বড় বড় যোগী নহে, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মগণ নিরাকার ব্রহ্ম 

দর্শন করিয়াছেন লিপিবদ্ধ আছে, ভখন অবশ্য ্ীকার করিতে 

হইবে ত্রাঙ্গমমাজ ঝষি যোগী ছিলেন, ব্রাহ্মধন্ম যোগধশ্র 

ধষিধন্্ সাধন করিধাছিলেন। তোমাদিগকেও এখন এ কথা 

স্বীকার করিতে হইবে। 

ঈশ্বরকে দেখা য়ায়। ঈশ্বরের কণা শুনা যায়, কেবল 



ব্রহ্ম দর্শন, ব্রন্মশ্রবণে প্রমাণ । ৯৫ 

তোমরা মুখে বল নাঠ, গান দ্বারা এ মত স্বীকার করিয়াছ। 

এখন যণ্দ এই কথা বল ইহা! অধিকাংশের মত নহে, ছু. 

পাঁচজনের মত; অধিকাংশের পুস্তকে যে মত, তাহ খণ্ডন 

করিবে কি প্রকারে? এখন কি আর অল্প বিখালীগণের 

মধ্যে গণিত হইতে চাও। ইতিপুর্রে যাহা বলিয়াছ, এখন 

বলিতে, ভবিষ্যতেও বলিবৰে এই প্রতিজ্ঞা আবশ্তক। এক 

সময়ে ব্রদর্শন হইয়াছে, কঠোর ভয় বিগলিত হভয়াছে, 
এখন যা না হয়, তবে আবশ্বাসের পথে গিয়াহ বাঁলতে 

হহবে। আশ্বর কথা কন, দ্বিবারাত্র ভাহার কথ। শুঁনতেছ, 

ইহা ষর্দি বলিতে পার, তবে বলি বিশ্বাসের রাজ্য হু 

হইতেছে । ঈগর দেখ। দেন, ঈথরের কথ! শ্রবণ করা খায় 

স্বীকার করিয়াছ, সঙ্গীত উহার সাক্ষ্য দিতেছে । এখন বন্দি 

বল তিনি কেবল যোনীর, হয়ে প্রকাশিত হন, তিনি কি 

সঞ্লের নিকটে আত্মন্বরূপ প্রকাশ করেন, মাঃবের স্তাক্ক 

কথোপকথন করেন, তবে তাহা মানিব না। পুর্বে এ সফল 

স্বীকার করিয়াছ ব্রদ্ঈসঙ্গাত পৃথিবীর নিকট, বজিবে। এখন 

এরূপ বলিলে নাস্তিক বলিয়া খ্যাতি হইবে। একবার যাহ] 

বলিয়াছ সত্যের অনুরোধে তাহা অন্বীকার করিতে পার না। 

বদি বীজ মগ্রের প্রতিবাদ কর তবে যে আঁবশ্বাসী হইঙ্জে 

মদ্ধি পৃব্দের কথা সকল অন্বীকার কর, ব্রহ্মমশীত মিথ্যা 

বলিয়া উহাকে দগ্ধ করিয়া ফেল, ব্রহ্গবীজমন্ত গঙাজলে 

ডুবাইয়া দাও । একৰার সত্য খীকার, করিজা তাহা অন্বীকা 
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করিডে পার না। যাহা স্বয়ং প্রতিটিত করিলে তাহা উৎ- 

পাটন করিলে আপনি উতৎসম্ন হইবে । 

ব্রাহ্মসমাজ যাহ! এত দিন মানিত, তাহ! কি এখন অঙ্গ 

কয়েক ব্যক্তিতে বদ্ধ হতবে? কেহ কেহ যোগ করেন, 

অধিক হয় ত পঞ্চাশ ন্গন হইবে, ভাহারাই কি এখন দর্শন 

শ্রবণের কথা বলিবেন? বরন্ধাযোণী স্বতগ্র বিধি, স্বতন্ত উপার 

অবলম্বন করিয়া ব্রদ্ধদর্শন করেন, অল্পাধিক ত্রদকে বুঝিতে 

পারেন, নিজ নিজ জীবনে ত্রক্ষের কথা শ্রবণ করেন, যদি এই 

কূপ হইল তবে এত দিনে উন্নতি কি হইল ৭ এখন আন্দো- 

লনে পড়িয়া, বিপাকে পাঁড়যা কি সকলে বলিবেন, এ মতে 

ছুই পাঁচ জন বিখাস করে। জাতগণ, তোমাদের পক্ষে ইহা 

সাজে না। পরীক্ষার সময়ে ঢুই একটী প্রহার বা নিন্দায় 

জিব, কে আংমগা বল নাই নিরাকার ঈশ্বরকে দর্শন করা 

ফাক না 3৮11 কথা গুন) যায়, আমরা এ কথা শুনিয়া কর্ণে 

হাত থা প্রাক । কষেক জন অতঙ্কারী হইয়া নিরাকার 

ঈশ্বরকে এর্শ কবে, দেখে ও শুনে। দর্শন, আদেশ শ্রবণ 

ইহাতে আ।দের হপ্ত নিলিপ্ত, ও মন্ত্র তন্তে আমাদের কোন 
সম্বন্ধ নাই, কখন আমরা উহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই । আনে 

হইতেছে এই বলিয়া অধিকাংশ পল'যন করিতে চেষ্টা 

করিতেছেন, সত্যকে ফেলিয়া দিয়া সরিবার উদ্ভোগ করি- 

তেছেন। ইহার আশু প্রতিফল অবিশ্বাস নাস্তিকতা । নিরা- 

কারের বীজমন্ত্র পাঁরত্যাগ করিলে আর 1ক থাকিল? বে 
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মভ ব্রাদ্ষধর্ম্বের ভূষণ ' ভাহাই পরিত্যাগ করিতে চলিলে । 
ব্রাহ্মধর্ম্ের যাহা শিরোভূষণ, ব্রাহ্মধর্খ্ের যাহা নিজন্ব ধন 

তাহ! পরিহার করিলে আর আর মভ লইয়া কি হইৰে? 
আর আর মত কি.অন্তান্ত ধর্মে নাই? যোগের শাস্তমও 

অন্তত্র আছে। কিন্তু নিরাকার পুরুষকে অন্তরের সহিত 

ভালবাসা কোথাও নাই। আর সব প্রাচীন বলিতে 

পারা বায, কিন্ত নিরাকার ঈশ্বরকে তত্তি করা, ভালবাসা 

তাহার কথা শ্রবণ করা, তাহাকে দেখা আর কোথাও 

নাই। 
তোমরা জগতের নিকট নিরাকার ঈশ্বর দর্শন, তাহার কথ! 

শবণ, তাহাকে অনুরাগ করার কথা বলিবে, পৃথিবীকে এই 

"ভ সংবাদ দ্বিবে, ইহার মধ্যাদা পরে লোকে বুঝিরা সাধু- 
বাদ প্রদান করিবে, ধন্তবদ দিবে। ব্রাঙ্গগণ ষে অমৃত 

রাখিয্বা ধাইবেন, উহা দশ শতাব্দী পরে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইবে। 
যেমন সাকারকে দেখ! যায়, তেমনি নিরাকারকে হুদ্দস্বে 

ধারণ, স্ভাহার নিরাকার মুখ হইতে কথা শ্রবণ, ইহাতে একান্ত 

হুধী হইবে। এ কিছু সামান্য কথা নয়। তোমরা যে সত্য 
উদ্ভাবন করিলে ভোমাদের নিকট তাহার আদর যদ্দি না হয়, 

মন্য দেশের নিকট তাহ! সমাদৃত হইবে। তোমরা যে গান 

করিয়াছ সে গান শেষ হইল, কিন্তু সেই হন্দর সঙ্গীত পৃথি- 
বীতে পুস্তকে নিবদ্ধ ধাকিল, তোমাদের এই হৃদয়ের গান 

ভুবিষ্যংশীয়ের! আদর করিদে; পৃথিষীর ধর্মপথে অনুসন্ধান 

৪১ 
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করিয়া এই কুলের মালা লাভ করিবে; তাহারা এই মালা 
গলায় পরিয়া সচ্চিনানন্দ ঈশ্বরের পুজা করিবে । 

আমার আজ বেদী হইতে এই বপ্তব্য যে, তোমাদের 

দেওয়া সত্য শত সহত্র বংসর পরে কেমন আদৃত হইবে। 

এই মন্দির যেখানে এই সত্য তোমরা প্রকাশ করিয়াছ, যদি 
দে সময়ে তোমরা আসিতে পারিতে, দেখিতে কত লোক 

তাহার কিরূপ আদর করিতেছে । তাহাদের চক্ষু হইতে, 

কেমন প্রেমের ধারা পড়িতেছে, নিরাকারকে দেখিয়। কেমন 

্রমুদ্ধ হইয়! তাহার কথা শুনিতেছে। সকল মনুষ্য সহজে 
তধন তাহার নিরাকার প্রেমমুখ দর্শন করিতেছে । কোন 

যুক্তি তর্ক নাই, সমস্ত পৃথিবী এই সত্য সহজে সাধন 

করিতেছে । আজ ভবিষ্যদ্বৎশীয়েরা কি করিবে বলা হইল, 

কিন্তু আমরা থে সত্য লাভ ক্কিল।ম আখির নিজে কেন 

তাহা হইতে বঞ্চিত হই। সকজে দিলিয়। সকল ভাবে যে 

সঙ্গীত করিহাছি, এখন সেই অঙ্গাত অঙ্মাংর কেন বলিব 

না,নির'কারের তন্ত মনত দুজনের মত নধু, ইহ অঞলের মত । 

জগতের উংপীড়নের ভয়ে নিরাকার দর্শন শ্রবণের মত মিথ্য। 

এ কথ। যেন গুখ হইতে বাহির না হয়। 

ব্রাঙ্গীসমাজ ইহার সাক্ষী আছে, নিরীকার ঈশ্বরকে দেখা 

অনা যায! যাহ। মানিযাছ তাহা স্থাপন করিতে হইবে। 

মিথ্যা কথা কখন বলিতে পার না, ইহা যে আমাদিগের 

প্রাটান তন্ত্র। এ জন্ত দশ জন কেন রক্ত দিবে, আমরা 
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সকলে মিলিয়া ইহার জন্য রক্ত দিব। পচ জন এ জন্ট 

উ.পীড়ন সহ্য করিবে, জার তোমরা! উপহাস করিবে, উং- 

গীডন করিবে, সংসাবের সহায়তা করিবে, ইহ কখন হাষ- 

সঙ্গত নহে। যখন দর্শন শ্রবণের সঙ্গীত মুখে আনিয়াছ 

তখন সকলে দলবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হও। নিরাকারকে 

দেখা যায় না, তাহার কথা শুন। যায় না, পৃথিবীর এই 

অবিশ্বাসের কথার প্রতিবাদ কর। সেই গান মনে কর, 

গেই জঙ্গীত করিতে থাক, প্রাচীন ভাব পুনরুন্বীপন কর, 
তখন দেখিবে নিরাকারে জলন্ত বিশ্বাসে কিরূপ সুখী হও। 

প্রায় পঞ্চাশ বংসর ব্রাঙ্গনমাজ সংস্থাপিত হইযাছে। 
এই ব্রহ্মমণ্দির হইতে দর্শন শ্রবণ বিষয়ে উচ্চ উচ্চ কথ। 
অ.নক সময়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, নিরাকার ঈশ্বরকে দক্ষিণে 

বামে রাখিয়৷ মধুর সঙ্গীত করা হইয়াছে। সেই সকল কথা 
অমূত হইয়া কর্ণকৃহরে প্রবেশ করিয়াছে । তাহার রূপ দর্শন 
চক্ষের ভূষণ; তাহার কথা শ্রবণ কর্ণের ভূষণ হইয়াছে । ইহা! 
কত দূর হইয়াছে জীবন ও চরিত্র প্রকাশ করিবে। নিরাকার 
ঈশ্বর কেমন হুৃখপ্র্দ ইহা শিখাইবার জন্য ব্রহ্মমন্দিরে 

প্রত্যেক উপাসককে অনুরোধ করিতেছি। তোমাদিগের 

প্রতি জনের এ সম্বন্ধে দায়িত্ব রহিয়াছে । ধাহারা এই সকল 

সঙ্গীতে যোগ দিয়াছেন, তাহারা প্রত্যেকে এ বিষয়ে দায়ী । 

পৃথিবীকে দেখাইতে হইবে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস গ্রহণ 
করিলে জীবন কিরূপ হয়। 
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পৃথিবী বলিবে তোমরা নিরাকার বন্ধুর সহিত কধোপ- 

কথন করিয়া তাহার উৎকৃষ্ঠ কল দেখিতে চাই। কে 
বলিতে পারে ষে এরূপ হইবে না, দশ বতসরের পরে এই 

রাজপথ দিয়া যাহারা চলিবে, তাহারা আমাদিগকে বলিবে 

তোমর! নিরাকাৰের কথা কু শুনিব। বদি তোমরা তাহা- 

দের কথার উত্তর না দাও তোমাদিগকে অবিশ্বাস করিবে, 

অশ্রদ্ধা করিবে । তাহার রূপের মধুরতার কথ! গান করিলে, 

বল তাহার রূপ কেমন, এ কথ! জিজ্ঞাস! করিলে তাহার 

উত্তর কি? চক্ষু হাহাকে দেখে নাই, কর্ণ ধাহার কথা শুনে 
নাই, তোমরা তাহাকে দেখিয়াছ শুনিয়াছ, সত্যকে সাক্ষী 

করিষা হলিতে হুইবে। হা, আমরা দেখিয়াছি, আমবা 

তাহার কথা শুনিয়াছি, সহজ ভাবে তাকে দেখা যায়, 

সহজ ভাবে তাহার কথা শুনা যায়, ইহা তোমাদিগকে 

প্রভাশ করিতে হইবে। বিশ্বাসের রাজ্য বিস্তার করিয়া 

সাকার ঈশ্বর অনাবশ্যাক জগদ্বাসীর নিকট সপ্রমাণ করিতে 

হইবে। নিরাকারকে দেখ, স্পর্শ কর, তাহার কথ! শ্রৰণ 
কর। জকলে উদ্যোগী হও, তোমাদিগকে এ বিষয়ে পরীক্ষা 

দিতে হইবে। এই পরীক্ষায় উত্তর্ণ হইলে বথে(চিত পুরস্কৃত 

হইবে। 
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স্সতাপীশিশীশিশাপাশাশী শি ও পেশি পিপি শিিশীপিপপাাশ্ীশীিসিিটি পিপিপি পীশিশাটা লাশটি? 5০ ছিপ 

ব্রহ্মদর্শন ও শ্রবণ স্বাভাবিক । 

রবিবার, ২৬শে শ্রাবণ, ১৮*১ শক; ১৮ই আগষ্ট ১৮৭৯ । 

রোগ প্রতীকারের জন্য চিকিৎসা করা, ওষধ দেওয়া 

কর্তব্য । এক রোগীর সেবা! করিবার জন্য কত নিগুঢ বিষয় 

জানিতে হয়, কত উপায় উত্তাবন করিতে হয়, কত পরিশ্রম 

ও পুস্তক পাঠ করিতে হয়। এত পরিশ্রম, এত যত্ব, এত 

বিদ্যা বুদ্ধি এ সকলের শেষ ফল কি হইল,--রোগের প্রত্তী- 

কার, রোগীর আরোগ্য । আরোগ্য শবের অর্থকি? রোগ 

হইতে মুক্তি। রোগ হইতে মুক্তি আরোগ্য, ইহার সহজ 
ভাষা, শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন; যে বিকৃতি 

হইয়াছিল তাহা ঘৃচাইয়। প্রকৃতিকে পুনঃপ্রকাশ। জারোগ্যে 

অস্বাভাবিক স্বাভাবিক হইল। এত যত্ব পরিশ্রমের ফল হইল 

শরীরের শ্বভাব। শরারের যাহা হওয়া উচিত ছিল তাহাই 
হইল। এ দ্বিকে আত্মা সম্বন্ধেও অস্বাভাবিক অবস্থান 

থাকা পাপ, মোহ, অবিশ্বাস, আসক্তি; স্বাভাবিক অবস্থায় 

থাক ভন্নতি, ধন্ম, শান্তি। চিত্তাবকারের নাম নরক, 

প্রকৃতিতে অবস্থিতির নাম স্বর্গ । ধম্মসাধন গণালীর অর্থ 

কি, অভিপ্রায় কি? বিকৃত মনকে প্রকৃতিষ্থ করা। পৃথিবীর 

যত লোক অস্বাভাবিক বিকারের পথে ভ্রমণ করিতেছে, 
প্রকৃতি ঘুচাইয়া বিকৃতি আনয়ন করিত্বেছে, বিকারের ভিন্ন 

ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে, উপন। যোগ ধ্যান মাধুসঙ্গ 



১০২ সেবকের নিবেদন । 
দা শাাী্িশীশীপাশীীটশিশাশশটিিটাশাোিশিটিতি টা 

ডি তাহার্দিগকে সেই বিকূতি হইতে প্রতি পথে 

আনয়ন করিবার জল্য। 

ধঙ্খের দ্বারা কি হয়? মনুষ্যেরা সত্যের পথে ঈশ্বরের 

পথে আগমন করে। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 

আমরা স্বাভাবিক হইতে চেষ্টা করি। এখানে কঠোর ভা 

অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই, সহজে মনের ভাব 

প্রকাশ করা যাইতে পারে। ধর্ম স্বাভাবিক না হইলে রোগ । 

ধশ্ব স্বাভাবিক হইলে মনুষ্যের কর্তব্য সহজ হইল। ঈশ্বর- 

দর্শন শক্ত, আদেশ শ্রবণ শক্ত লোকে মনে করে, ফলে শক্ত 

নহে। দর্শন শ্রব্ণ স্বাভাবিক। কাণ। ও বধির দেখিতে 

শুনিতে পায় না, কিন্তু তডিন্ন কে দর্শন শ্রবণ করিতে 

চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে? শিশু ধুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, 

সহজে দেখে সহজে শুনে। দেখা শুনা ভয়ানক ব্যাপার 

নহে। বল, কে দেখা শুনা সহজে সম্পন্ন করিতে পারে 

না? শরীর এমনি গঠিত, মনুষ্য চক্ষু খোলে আর অমনি 

দেখিতে পায়। অন্ধ হইলে লোকে দমা করে, চক্ষু আছে 

বলিয়া কেহ প্রশংসা করে না। দর্শন জন্য গৌরব দেয় 

কে? চক্ষু চন্দ শুধ্য দেখে তাহাতে তাহার পুরস্কার কি, 

গৌরব কি? চক্ষুর যেমন সেখানে গৌরব নাই, তেমনি 

শব্দ গুনিতেও কর্ণের গৌরব নাই। কণের শব্দ শ্রবণ 

প্রশংসার বিষয় নহে। যাহা ম্বাভাবিক সহজ, কে তাহাতে 

গৌরব দিতে চায়? শরীর সম্বন্ধে দর্শন শ্রবণ যেমন সহজ, 



ব্র্মদর্শন ও শ্রবণ স্বাভাবিক । ১০৩ 
প্প্াশাশী শশা িসিীশিপীিিটাঁীটিিশীশীীশিশী শি্াশাািশীিটিি ৮ এপ দাবিও পলাশ 

আত্মাসম্বদ্ধে তদ্রুপ হওয়া উচিত। শারীরিক চক্ষু যদি 

দেখিতে ন] পায়, যাহাতে দেখিতে পাই তজ্জন্য চিকিংসকের 

শরণাগত হই। চিকিৎসা প্রণালী আর কিছু নহে চক্ষুকে 

প্রন্নতিস্থ করা । অনেক ওঁধধ অনেক পরিশ্রম, শেষে এই 

ফল হয যে রোগীকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন। বিকার 

ঘুচিরা গেলে চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থায় পুনরায় দেখিতে পায়। 

আত্মা ব্রন্ধা দর্শন করিবে তাহাতে কঠোর উপায় অবলম্বন 

শা পাঠ প্রভৃতি কি প্রয়োজন? আর কিছুর প্রয়োজন 

নাই কেবল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা চাই। আত্মাকে 
পগাঁভাবিক পথে আন, দেখিবে সকলি পিদ্ধ হইবে। চেষ্ট! 

কর, আয়োজন কর; অধ্যবসায় নিয়োগ কর, সাধন কর, 

কিন্ত এ সকল স্বাভাবিক প্রণালীতে নিযুক্ত কর। 

হে ব্রাহ্ম কল্সিত পথে যাইও না। স্বাভাবিক সহজ 

প্রণালী অবলন্থন কর, চক্ষু খুলিৰে আর তৎক্ষণাৎ দেখিবে। 

নিমেষ মধ্যে ব্রহ্ষদর্শন না হইল ত হইল না। জয় বিকার- 
গ্রস্ত, যদি ব্রন্মের গভীর বাক্য শ্রবণ করিতে না পাও, নৃতন- 

বিধ শান্ত বুঝিতে না পার, সহত্র উপদেশ শুনিয়া তোমার 

কি হইবে, তোমার শ্রব্ণশক্তি এখনও প্রকতিস্থ হয় নাই। 

তোমার কর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলে কত উপদেশ শুনিতে পাইবে। 

ঈশ্বরের বাণী নিয়ত আসিতেছে, নিয়ত তিনি আদেশ করিতে- 

ছেন, প্রতঃকাল সায় কাল গভীর নিশীথ কোন সময়ে তিনি 

কি বলিবেন কে জানে? যাহাতে পররব্রদ্ষের আদেশ গ 



১০৪ সেবকের নিবেদন | 

উপদেশ সহজে বুঝতে পার তক্ঞন্ত প্রস্তত হও। ব্রাহ্মধন্ম 

স্লাভাবিক ধন্ম, আমাদিগের ধর্ম অস্বাভাবিক হইতে পারে 

না। যে পথ অন্বাভাবিক, ব্রাহ্ম কখন সে পথেযান না। 

শরীর যদ্দি শীতল বায়ু চায়, তাহ! স্বাভাবিক প্রণালীতে প্রাপ্ত 

হওয়! যায় । প্রেমের শীতল বায়ু লাভ করাও আত্মার পঞঙ্গে 

তেমনি স্বাভাবিক। সমুদয় অভাবগুলির পুরণ স্বাভাবিক 

প্রণ।লীতে হইবে, ইহাতে বাস্িক আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। 
প্রকৃত ধশ্ম আড়দ্র শৃন্ক। ইহার সাধন সহজ, যোগ বৈরাগ্য 
প্রভৃতি সকলই সহজ। বহু কষ্টে ধম্ম সঞ্চয় করিতে হয় না। 

আমাদিগের মধ্যে এখনও ধশ্ব ওষধসেবনের ন্যায় হইয়' 
আছে। ফলতঃ এখনও আমাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ 

সংস্থাপিত হয় নাই। কঠিন উপধন্ম এখনও রহিয়া গিয়াছে, 

যেবস্ত আমর! চাই এখনও ত্বাহা প্রাপ্ত হই নাই। যথার্থ 

ৰগ্ত না হইলে ধন্মমাধন কঠিন থাকিবেই। নিরবলম্ব উপায়ে 

ধ্যান করিতে হইবে। এখনও ধ্যান অত্যন্ত কঠোর হইয়া 
আছে। এরূপে কধন ধ্যান অভ্যাস হইবে না» ধ্যান করিতে 

গিয়া সংমারের চিন্তা দূর করিতে পারিবে না। যখাথ 

ধ্যান করিতে অনেক সময় লাগে, ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান বন্ধ 

আফ়াসসাধ্য, সহজে ব্রন্গানন্দ লাভ করা যায় না, নিঃশ্বাস 

প্রান অবরোধ করিয়া যোগ করিতে হয়, যথার্থ ব্রহ্ম যোগী 

এন্পপ কখন বলেন না। বথার্থ যোগী যখন যোগ সাধন 

কারতে থাকেন, তখন তিনি পৃথিবী হইতে দশ হাত উদ্ধে 

শীত) শিট িশিপিপিপশিশিপিরসিি 



ব্রহ্ম দর্শন ও শ্রবণ স্বাভাবিক | ১০৫ 

উঠেন। মন্দিরে আমরা একত্র হইয়া "সত্যং জ্ঞানমনত্তং* 

বলি কিন্তু এক “সত্যং” উচ্চারণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ 

যোগীর আত্মা এক শত ক্রোশ উপরে চলিয়া যায়। 

তুমি যদি বল বহু কষ্টে বহু চেষ্টায় সাধন করিতে হয়, 

তবে যোগে উর্ধে উঠিতে পার! যায়, এ কথা ঠিক নয়। এ 
কথা অন্তান্ত ধর্মে সাজে। বহু আড়ম্বর, বহু উপায়, বহু 

সাধন, বিবিধ প্রণালী অবলম্বন করিয়া! ফল কেবল কষ্ট। 

ব্রহ্মকে এরূপে লাভ করা যায় না, সুতরাং এরূপ পথ অৰ- 

লম্বন অসঙ্গত। জলে নামিলেই যেমন তাহাতে মগ্র হওয়া! 

যায়, পন্দী যেমন অনাধ়াসে উপরে উঠে, আত্মার ব্রদ্ধে নিমগ্ন 

হওয়া, মানসপক্ষীর উর্ধে উঠা তেমনি সহজ । উড়িতে ডুবিতে 

কিছুমাত্র কষ্ট নাই। স্বভাবের ধর্ম স্বীকার করিলে, অনা- 
রাসে কার্ধ্য নিপ্পন্ন হয়, ইহাতে কিছু অস্বাভাবিক নাই। 

যোগ ব্রন্গদর্শন সহজ, অন্যথা ছুবৎসর চিন্তা করিয়াও কেহ 

ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে না। 

কঠোর চেষ্টাতে স্বভাবকে ছাড়িয়া যাওয়া হয়। কষ্টে 

সাধন, প্রকৃতির ফল নয়। সে ফল প্রকৃত ফল নয়, সে প্রণালী 

ব্রাহ্মধন্ষের প্রণালী নয়। অন্য ধরবে এ সকল অস্বাভাবিক 

প্রণালী অনুসরণ শোভা পায়, কিন্ত এই মন্দিরে ধাহারা 

উপাসক, তাহাদিগের নিকট দর্শন, বনস্তষ্পর্শ, প্রার্থন! এবং 

তাহার সছ্তর শ্রবণ যদি সঙ্গে সঙ্গে না হয়, ভবে সংশয় 

হয় এ সকল প্রক্তত নহে কল্পনা, কেবল টানিয়া মন হইতে 
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বাহির করা। প্রক্ুতিস্থ থাকিলে ততন্দণাং ফল লাভ হয়। 

সব্বন1 সাবধান হও, অধ্ধাতাবিক বস্তর জন্য কখনও প্রয়ান 

করিও না। স্বভাবতঃ ব্রদ্ধকে দর্শন কর, সমুদয় বাহ্যাড়ম্বর 

পরিতাগ করিয়া সহজ পথে আসিতেছে কি না দেখ। 

শরীরকে প্রক্কতিস্থ কর মনের পাপ, কুরৎস্কার, মিথ্য! চিন্তা 

দ্বারা মন চঞ্চল না হয় এ জন্য স্বতাব দ্বারা পাপকে জয় কর, 

দেখিবে অতি সহজে যোগী হইবে। এক মিনিট বসিয়া 

দেখ দর্শন হর কি না? এক মিনিটে দর্শন হইল ত হইল, 
নতুবা ছুই পাচ বংসর চেষ্টা করিয়াও বিকার ন। ঘুচিলে 
কিছু হইবে না। ম্বতাবতঃ অঙ্গ *শ করিয়াই বুঝিতে পার! 
যায় অঙ্গ প্রকৃতিন্থ কিন]? হৃদয় প্র্ততিস্থ কিনা, স্বভাবের 

নিকটে তাহার মীমাংম1। 

অনেক চিন্তা অনেক ক্রন্দন ইহাতে কিছু হয় ন|। যদি অদ্ধ 

ঘট সরল প্রার্থন] হয়, চে স্বভাবসিদ্ধ হইল, ফল ততক্ষণ। 

হইবে। ত্রঙ্গীদর্শন যখন হয়, তখন নিঃশ্বাস প্রশ্থানের 2য় 
মহজ হয়, অন্তথা অত্ন্ত্র কঠিন। ঈশ্বর আছেন, এই বক্ষে 

আছেন, প্রেরিত মহাজনগণকে রক্তের ভিতরে দেখিতেছি, 

এবূপ সহজাবস্থা ভিন্ন হুখহয়না। বহু আয়াস চেষ্টাতে 

শান্তি হয় না। প্রকৃত ব্রাহ্ম আড়ম্বরশুন্ঠ। স্বাভাবিক তাবে 

ঈশ্বরকে ডাকিতে থাক, যাহা কঠোর তাহার অন্বেষণ করিও 

না। পিতার প্রতি সন্তানের, সন্তানের প্রতি পিতার ভালবাসা 

সহজ, অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া আর তাহা আয়ত্ত করিতে হয় 
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না। কর্ণ পাতিয়া গুন ঈশ্বর কি বলিতেছেন। এ কথায় যে 

ব্যপ্তি সন্দেহ করিষা অস্বীকার করিল, তাহার কর্ণ আছে 

কে বলিতে পারে? যদি কর্ণ থাকে, যেমন গুনিবে অমনি 

নিশ্চিন্ত বিধাসের সহিত তাহা গ্রহণ করিবে। চক্ষুকে 

স্বাভাবিক কর, দেখিবে কেমন তাহাকে বাহ্ বন্তর স্তায় দেখা 

যায়। | 

ব্রান্মের চক্ষু আছে কর্ণ আছে, অথচ সে দেখিতে পায় 

না, শুনিতে পা না, তাহার সমুদয় বৃত্তি স্বাভাবিক আছে 

অথচ ধর্খবসঞ্চয় করিতে পারে না, ইহা হইতে পারে না। 
তাহার সমুদয় বৃত্তি বিকৃত হইয়াছে, চিকিৎসার প্রয়োজন। 

কিন্ত বিকৃত প্রণালীতে চিকিৎসা করিও না। প্রকুৃতিস্থ 

করিতে শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিয়া থাক। এমন দিন হইবে, 

যেদিন জল পান করার ন্যায় ভাত খাওয়ার ন্যায় ত্রহ্মজ্ঞান 

ব্হ্মধ্যান সহজ হইবে। কখনও সহজ ভাব ছাঁড়িব না। যদি 

সহজে শুনিতে না পাই, চিকিৎসার অধীন হইব, কিন্ত যোগ 

ধ্যান কঠিন বলিব না: ত্রিশ বমর কঠোর সাধন করিয়া 

ধ্যান করিবে ইহ] কঠিন, ইহাকে বিফল যোগ বলি। প্রকৃত 

ধ্যান তাহাকে বলি, যাই চক্ষু বন্ধ অমনি প্রাণ উদ্দে উড়িয়া 

গেল। যদ্দি তোমাকে কতকক্ষণ চেষ্ট] করিতে হয়, সংসারে 

চলিয়া যাও, তোমার ধ্যান হইল না। চেষ্টাকি জানি লা। 

জলে নামিলাম আর ডুবিলাম। চেষ্টা করিব, যোগ করির, 

প্রেম সঞ্চয় করিব, ইহা হয় না। চেষ্টা করা পাপ, কঠোর 



১০৮ সেবকের নিবেদন । 
টি সপাীপপাশিতী পাশা শেপ পাশপাশি পি 

সপপপপপশাশিপপপপীলপীশাশীশীপাশীটী পিপাশাশপীপশপাশশপপপাটী 

যোগসাধন অপরাধ। সেই ব্রাহ্ম মুর্খ যে চেষ্টা করে, সেই 

ব্রাহ্ম অপরাধী ধে কঠোর সাধন করে। যদ্দি চক্ষু মুদ্রিত 

করিয়া পাঁচ মিনিট চেষ্টা করিতে হয়, তখন সংশয় হইবে 

হ্দয় বিকৃত হইয়্াছে। 

ব্রাহ্মযোগী বিলম্ব করেন না, পরিশ্রম করেন না, যোগা- 

নন্দ সম্ভোগ তাহার নিকটে জল পান করার ন্যায় সহজ। 

ষেমূন তিনি বসিলেন তৎক্ষণাৎ যোগ হইল, তাহাকে কষ্ট 

করিতে হইল না, চেষ্টা করিতে হইল না। সন্তরণ শিখিতে 

চাও, গ৷ ছাড়িয়া দাও, সহজ অবস্থায় সম্ভরণ শিখিতে 

পারিবে। যদ্দি সম্তরণে আয়াস প্রকাশ করিয়া জলে আতঘ্বাত 

কর, সম্তরণ করিতে পারিবে ন জলমগ্র হইয়া যাইবে। যদি 

যোগী হইতে চাও আপনাকে সহুজাবস্থায় ছাড়িয়া দাও, টানা- 

টানি করিয়া কিছু হইবে না। সহজাবস্থায় আপনাকে ছাড়িয়া 

দিলে ফল লাভ হইবে, ব্রহ্ম তোমার বক্ষে সহজে তাহার পাদ- 
পদ ধারণ করিবেন। হে মনুষ্য, আধ্যাত্মিক অবস্থা সহজ, 

এবং স্বাভাবিক । শরীরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় প্রকাণ্ড 

যোগের ব্যাপারগড সহজ। সহজ অবস্থায় থাকিয়া! সহজ 

উপায় অবলম্বন কর, সমুদয় বিকত পরিশ্রম দূর করিয়া দাও। 

জলে নামিলে যেমন সহজে ডোবা যায়, তেমনি ব্রহ্ষেতে 

ডুবিতে পারিবে, পক্ষীর ন্যায় সহজে উর্ধো উড়িয়া যাইৰে। 

সহজ পথে চল, স্বভাবের উপর নিও্র কর, ঈশ্বর তোমাকে 
আশ্চর্য সুধাপান করাইবেন। 
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রবিবার, ৪ঠা ফাল্তুণ, ১৮০১) ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮০ । 

সৌভাগ্যন্রমে এত দিনের পরে ব্রাহ্মসমাজ অবিভক্ত 
হইল। এত দিনের পর সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হইল, সকল 
ধন্্র এবং সকল সত্যের মধ্যে এ্রক্য সংশ্থাপিত হইল। নব- 

বিধানের অভ্যুর্দয়ে অবিভক্ত জত্যের জয় হইল। ব্রাঙ্গ- 

সমাজের সমস্ত শাখা প্রশাখ! একীভূত হইল। এই নব- 
বিধানে সমস্ত সাধু ভাবের অশ্মিলন হইল, সমস্ত পথিক 

ঘরে ফিরিয়া আসিল । সকল ভ্রম কুসংস্কার দূর হইল, ভিন্ন 

ভিন্ন ধন্্ম আবার এক হইল । যে দিন নববিধান রূপ সুকুমার 

প্রশ্ুত হইল, সেই দিন হইতে সকল ধম্মের মধো এক্য 

স্কাপিত হইল । তিন শাখাতে যে সমাজ বিভক্ত হুইয়াছিল 

সেই সমাজ আপনার ভিতরে সামতীস্ত স্থাপন করিল। 

ব্রাহ্মমমান্ধের নাম আর ব্রাহ্মমমাজ রহিল ন। ত্রাঙ্গের নাম 

ব্রাহ্ম রহিল না। দেশাচারের জন্য এই ছুই লামের বাহিক 

অংশ পড়িয়া রহিল, বাস্তবিক তাহার মধ্যে প্রাণ নাই। 

ব্রাক্ষদমাজ নাই, ব্রাঙ্মধন্্ম নাই, কেবল ঈশ্বরের ধরু রহিল 

এবং ঈশ্বরের ধর্মববিধানভু ক লোকের! রহিলেন। 

স্বতত্ত্রব্রাহ্মসমাজ আর রহিল না, যত ধন ছিল সে সমুদয় 
ধর্মের রীক্য স্থাপিত হইল, হুতরাৎ ব্রাঙ্গধর্ম্ন নামে এক শ্বতন্ 
ধ্ধ রহিল না। সকল দ্রেশ সকল জাতি একীভূত হইল! 

৯০ * 
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এক বিধাতা, এক বিধান, এক মনুষ্য প্রকৃতি, এক সত্য, সকল 

ধখুসশ্রদ্দায় আপন আপন বিশেষ লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া এক 

সাব্বতৌমিক সমাজে পরিণত হইল। হিন্সমাজ, খ্রিস্টীয় 
সমাজ, মুসলমান সমাজ, ব্রাঞ্সমাজ ইত্যাদি সমুদঘু সমাজ 

এক ঈখরের পরিবারে পব্ধিণিত হইল। প্রকৃত বিশ্বামীর 

রাজ্যে ভিন্নতা, অনৈক্য, অথবা কলহ বিবাদ নাই। বিশ্বাসী 

অণুবাক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলেন সকল ধর্ম এক 

হইল। এক ঈশ্বর, এক পরিবার এক ধশ্, যাহার! এক 

ঈশ্বরের উপাসক তাহারা সকলেই এক পরিবারভূক্ত। আর 

যাহারা এক ঈশ্বর বিরোধী তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দ্লবদ্ধ। যদ্দি 

বল যেমন অন্ান্ত ধন্ম সমাজ, ব্রাহ্মসমাজও সেইরপ স্বতত্ত 

সমাজ, তাহ! হইলে তোমরা বিধান বিরোধী। কোন মনুষ্য 

সমাজকে ব্রাঙ্ষদমাজ বলিও না। যেখ!নে বিধাতা ঈশ্বর 

্বহস্তে ধন্ম স্থাপন করিতেছেন সেইস্থানে যথার্থ বিধান, ভূমি। 
এই বিধানভুক্ত লোকেরা ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা পরিচ।লিত। 

ঈশ্বরের নিঃশ্বাস তাহাদিগকে প্রত্যাদি্ করে। স্বয়ং 

ভগবান্ যাহা করেন তাহাই তাহাদিগের ক্রিয়া। এই বিধান 

ভূমির বহির্ভা্ে যে সকল মনুষ্য আছে তাহারা ঈশ্বর এবং 
বিধানের শত্রু । এই বিধানের ভিতরে আমাদিগের শ্রদ্ধের 

এবং ভক্তিভাজন পরলোকবাসী মহা স্বাগণ রহিয়াছেন। হিন্দু 

ধর্ম, ফ্িহ্ী ধর্শ, হৃষ্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং পুথিবীর অন্তান্ত 
সধুদয় ধশ্ম এই বিধান্র অন্থর্গত। সুতরাং যাহারা বাহিরে 
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পাইল তাহারা টানে শক্রু এবং কেবল শরীর ও তি 

উপাসক। স্থষ্টি অবধি এই পধ্যন্ত পৃথিবীতে যত জ্ঞান ধর্খব 
প্রচারিত হইয়াছে ত২সমুদর এই বিধানের অস্বভূর্জি। 
যাহার! এই বিধানের বহিভূর্ত তাহারা ঈশ্বর এবং তাহার 
জ্ঞান ধনের বিরোধী, ঈশার বিরোধী, চৈতন্তের বিরোধী এবং 

অন্তান্ত সাধু ম্গাআ্রাদিগের বিরোধী । 

যাহারা এইরূপে জ্ঞান ভক্তির বিরোধী তাহারা নিশ্চয়ই 

অবিষ্তা কুবুদ্ধি এবং পাপ প্ররত্তির অধীন। ইহারা আপন 

আপন হ্বিধা মত হিন্দু, বৌদ্ধ, প্রষ্টান, মুসলমান অথবা 

ব্রাহ্ম ইত্যাদি সকল হইতে পারে। ইহারা আপনাদিগের 
বুদ্ধিকে ধন্ধ পথের নেতা করিয়াছে । েচ্ছাচার অথবা 

ব্যভিচার ইহাদিগের ধর্ম। চৈতগ্ স্বরূপ ঈশ্বর এবং তাহার 

আনুগত্য ইহাদ্িগের শত্রু, শরীর পুজা এবং ইন্দিয়সেবা ইহা- 

দিগের দৈনিক সাধন। ধন এবং সাংসারিক সুখ ইহাদিগের 

উপাস্ত দেবতাঁ। ধাহারা সতা ভাবে সচ্চিদানন্দ ঈ*রের 

উপাসনা করেন ইহারা তাহাদিগের তেজ সহ করিতে পারে 

ন]। নিরাকার ঈশ্বর ইহাদিগের নিকটে মিথ্যা অথবা কল্পনা, 

পরলোক এবৎ আত্মার অমরত্ব ইহাদিগের পক্ষে বাতুলের 

স্বর। আয্মার উঃতির দিকে ইহাদিগের দৃষ্টি নাই। মাংসের 
নরকে, মাংসের দুর্গন্ধ ইহারা বান করে। ইহারা মাংস 

পৃজ্জা করে। কিন্্ুপে শরীর পুষ্ট হইবে, কিরূপে ইন্লিয় 

শ্ুখ ভোগ করিবে এই ইহাদিগের চিন্তা, ইহাই ইহাদিগের 
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নর শীট শশা শীশ্গীশীীটিিিশিতিিিনািতপত ০ প্পশপীতা পপপাপশাপশাশীশিনিিসিপিা 

সাধন। ইহাদ্িগের পাপাচার বিনাশ করিবার জন্যই এই 

বঙ্গদেশে বর্তমান নববিধানের অভ্যুদয় হইয়াছে। 
বঙ্গদেশ যুদ্ধস্থল, বঙ্গদেশে যত নাস্তিক, যত ব্যভিচারী, 

এবং যত ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই 
বিধান বিরোধী; যাহাতে বিধানের জয় না হইতে পারে 

তাহার! প্রাণপণে এই চেষ্ট৷ করিতেছে । যাহাতে নর নারী 

উপাসনা না করে, ব্রহ্ষস্তব না করে, ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মবাণী 

অবণ ন|! করে, অধিকক্ষণ ব্রহ্াধ্যান না করে এই তাহাদিগের 

চেষ্টা। ইহার আপনাদিগকে ত্রাঙ্দম বলিয়া পরিচয় দিলেও 

বাস্তবিক ব্রাহ্ম নহে, ইহার। ঈশ্বরের শক্রু। ইহারা হিন্দু বা 

ব্রাহ্ম কিছুই নহে। ইহারা যদি শুনিতে পা কেহ ঈশ্বরকে 
প্রত্যক্ষ দর্শন করেন অথবা! সাক্ষাৎ ভাঘে ঈশ্বরের আদেশ 

গুনিয়! কোন কার্য করেন, তৎক্ষণাৎ খর্ডহস্ত হইয়| ইহার 

তাহাকে ভণ্ড বলিয়া বধ করিতে উদ্যত হইবে। ঈশ্বরের 

নাম ইহারা সহ করিতে পারে না। ইহারা কোন মতেই 

মনে করিতে পারে না ঘে, স্বর্ণের ঈশ্বর এই পৃথিবীতে আসিয়া 
সামান্ত মনুষ্যদিগের অভাব সকল মোচন করিতেছেন। 

স্বয়ং প্রদু ভগবান পাপীপ্দগকে উদ্ধার করিবার জন্য, বিধাতা 

হইফ্র, নূতন বিধান লইয়া, পৃথিবীতে আঙিয়াছেন; ইহা তাহারা 
বিশ্বাস করিতে পারে না। তাহারা বলে, “কি আমাদের 

এই মলিন পৃথিবীতে ঈশ্বর আসিবেন 1” 
এই উনধিংশ শতাবীতে তাহারা ঈশ্বরকে পৃথিবীতে 
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আসিতে দিবে না। তাহারা মনে করে ইহলোক পরলোকের 
মধ্যে যে মেতু ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন আর 

তাহার মধ্যে যোগ নাই। এখন আর কেহ ঈশ্বরকে দেখিতে 

পায় না, এবং ঈশ্বরের কথা শুনিতে পায় না। তাহাদিগের 

মতে ঈশ্বরের সাধ্য নাই যে, এ সকল নাস্তিকদিগকে পরাস্ত 

করিয়া এই পৃধিবীতে আষেন। এই সকল বীরপুরুষেরা 
ঈশ্বরকে দূর করিয়া দিয়া আপনারা কর্তৃত্ব করিতেছে। 
আপনারাই আপনাদিগের কর্তী এবং পরিত্রাতা। সমুদয় 

সৎকার্য্ের সাধুবাদ ইহারা আপনারাই গ্রহণ করে? কিছুতে 

গৌরব ত্ীকার করিতে চায় না। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর বিহীন 
হইয়া আপনাপন প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি অনুসারে জীবন যাত্রা 

নির্বাহ করে। তাহার! ঈশ্বরের ভয়ানক শক্রু হুঙরাং 

বিশেষ বিধানের বিরোধী । 

কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীর! ঈর্বরের হস্তে তাহাদিগের সমস্ত 

জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। তাহার! জীবনের সমুদয় ঘটনার 
মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান; সমস্ত কাধ্য ঈশ্বরের 

আদেশে সম্পন্ন কৰেন। তাহারা বিশ্বাস করেন যাহা কিন 

ধশ্ম সঙ্গত তংসমুদয় ঈশ্বরের কাধ্য । এই বিশ্বামীদিগের 
যে সমাজ তাহাহ প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ এবং এই ব্রাঙ্মমনাজ 

অবিভক্ত অর্থাৎ ইহার মধ্যে কোন বিভাগ কিন্বা সম্প্রদায় 

হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট যে সকল লোক 

আপনাদ্িগকে ব্রাহ্ম 'বলিয়৷ পরিচয় দেয় তাহার! অবিশ্বাসী 
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অর্থাৎ, হর শক্রু, হাতির কাল কলছ্ে কলস্কিত। 

ইহারা থে সফলেই গুরুতর পাপে পাপী তাহা নহে, কেন 

না ইছারা সময়ে সময়ে সত্যের জয় হউফ ধশ্খের জয় হউক, 

ইচ্ছা করে; কিন্ত ঈশ্বর যে বিধাতু! হইয়! নিতান্ত কলস্থিত 
মনুষ্যদিগঞ্ে সঙ্গে লইয়া কার্য করিতেছেন তাহা মানে ন!। 

ইহাদিগের অনেক সগগ্ণ থাকিতে পাবে, কিন্তু ইহীয়া 
ঈশ্বরের কতৃত্ব অথবা বিশেষ বিধান বিশ্বাস করে না। সুতরাং 

ইহারা যদি প্রধল হয় তাহা হইলে নাপ্তিকতা এবং স্ষেচ্ছাচার 

প্রবল হইবে, এধ ব্রার্থীসমাজ ক্রমে ভ্রমে নষ্ট হইবে। 

ইহাদিগের নির্ধাতন সন্থ করিতে না পারিয়া অল্প বিশ্বাসী 

সাধক সকল উপাসনা কমাইয়া দিবে, এবং ইন্দিয় হুখভোগ 

করিতে অধিক যতুবান হইযে। পৃথিবীতে এরূপ অবিশ্বাসী. 
দিগের সংখ্যাই অধিক। প্রকৃত বিশ্বাসী অত্তি অল্প। লক্ষ 

লক্ষ আমাদিগের শক্র। যাহারা ত্রাক্মনম ধারণ করিয়াছে, 

অথচ বিশেষ বিধান মালে না, তাহারা ব্রাহ্মসমাজের শক্ঞে । 

ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মদমাজের সভ্যেরাওড যদ্দি নববিধান বিশ্বাস 

না করেন, তাহারাও প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজের শত্রু । অতএফ 

সমুদয় নাম উপাধির 'ববাদ বিলুপ্ত হইল। যেকেহ ঈশ্বরের 

বিধান অদ্ীকার করেন, তিনি ঈশরের বিরোধী । ভারত- 

বর্ষায় প্রাঙ্মমমাজের মধ্যে এইরূপ যত অবিশ্বাসী আসিয়াছে, 

তাহার! অন্ান্ত অবিশ্বাসীদিগের সঙ্গে মিলিত হইল এবং 

তারতবর্ষায় ব্রাঙ্মদমাজে যে সফল বিশ্বাসী আছেন পৃথিবীর 
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অন্যান্ত বিশ্বাসীদিগের সঙ্গে তাহাদগের এঁক্য হইল। এই 
যে বিশ্বাসীদিগের এক্য ইহারই নাম নববিধান। 

পৃথিবীর সমুদয় সাধু এই নৰবিধানের অন্তর্গত। প্রত্যেক 
ধন্বসম্প্রদারের মধ্যে যৃত বিশ্বাসী, যোগী, ভক্ত এবং করছ 
তাহার! সকলেই নববিধানভূত্ত, হৃতরাৎ নববিধানকে কিরূপে 
ব্রাহ্মসমাজ নাম দিতে পারি? কি হিঙ্দুসমাজে, কি মুসলমান 
সমাজে, যিনি শুন্ধতার নেতা অথবা যথার্থ যোনী, তিনি এই 
নববিধান রাজ্যে একজন প্রধান লোক। অতএব নববিধান- 
ব্ূপ নবকুমারের জন্ম হুইবামাত্র ধন্রাজ্যের সকল বিরোধ 
চলিয়া গেল, শাস্তির রাজ্য, কুশলের বাজ্য সমাগত হইল । 

পৃথিবীর স্থষ্টি হইতে আজ পধ্যন্ত যত ধর্খের নিশান উড়ি- 

যাছে সে সমন্ত নববিধানের নিশান। এবং মনুষ্য কষ্টির 

আরম্ত হইতে এ পধ্যন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, ধর্শুবিধানের বিরুদ্ধে, 

যাহারা খণ্ডায়মান হইয়াছে তাহারা সকলেই ঈশ্বরের শত্রু । 

এক দিকে বিশ্বাম, অন্য দিকে আবিশ্বাস, এক দিকে ঈশ্বরের' 

বন্ধুগণ, অন্য দিকে ঈশ্বরের শক্রগণ। | 

হরি ধন্ত্রী- হইয্বা যন্ত্র চালাইতেছেন। আমরা তাহার 
হাতের যন্ত্র। ক্টাহাক্ষে লাভ করিয়া, আমরা তাহার সমস্ত 

সাধুকে লাভ করিলাম! পৃথিবীর সমুদয় ধর্দদ সম্প্রদায়ের 
সাধুগণ আমাদিগের ত্বরে আমিলেন। আব আমাদিগের 
ঘরের তষ্ট অগাধুর! বাহিরে চলিয়া গেল। মনের বিশ্বাস 

পরীক্ষা করিয়া ন! দেখিলে, কে ব্রাঙ্ধ নহে, ইহা বুঝা যায় না। 

০০ 



১১৬ মেবকের ।নবেদন। 

প্রকৃত বিশ্বাসীরা আমাদিগের বন্ধু। ব্রহ্ষমপ্দিরে কয়জন যথার্থ 

বিশ্বাসী আছ পরিষ্কার হইয়া বাহিরে এস। আর খানিক বিশ্বাস 
খানিক অবিশ্বাস, খানিক গেরুয়া বস্তু, খানিক সংসারের বস্তু 

লইয়া থাকিও না। প্রাণ মন সমস্ত ঈশ্বরের পাদপদ্ধে সমর্পণ 
করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহার শরণাগণত হও। পরিষ্কার একটা 
দল হউক। মিথ্যাবাদী হইবার প্রয়োজন নাই। সংসার 

ছাড়িঘ্না, উপধন্ম ছাড়িয়া নৃতন বিধানের আশ্রয় গ্রহণ কর। 
ইহপরলোকে যত সাধু ভক্ত বাস করিতেছেন, তাহার! তোমা- 
দিগের বন্ধু। বিনীত এবং বিশ্বাসী হইয়া উাহাদিগের স্বর্গ 

রাজ্যে প্রবেশ কর। 

সাধুর রক্ত মাংস পান ভোজন। 

রবিবার, ১৮ই ফাল্ভন, ১৮০১ শক ; ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮০ । 

কোন ব্রহ্মভক্ত সাধু পৃথিবী পরিত্যাগ করিবার সময় 

ত্রাহার আপন অনুগত প্রিয়তম শিষ্যদিগকে বঙ্গিয়া গিয়া- 

ছিলেন, যদ্দি তোমর৷ আমাকে ন্মরণ করিতে চাও তবে আমার 

মাংস আহার করিও এবং রক্ত পান করিও। এই অলৌ- 
কিক কথা অলৌকিক ভাবে পূর্ণ। সামান্ত বুদ্ধি ছারা এই 
কথা বুঝা যায় না। এই কথার ভাব লইয়া উক্ত সাধুর 

শিষ্য প্রশিষ্যেরা কত্ত বিবাদ করিতেছেন। বাস্তবিক স্বগীয় 

মহাত্বাপ্িশকে গ্রহণ করিবার একমাত্র উপায় তাহাদিগের 
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রক্ত মাংসকে আমাদিগের রক্ত মাংসে পরিণত করা। 

তক্তকে যদ্দি বলি, “হে ভক্ত, আমি তোমার মত হইব, 
সর্বদা তোমাকে স্মরণ করিব ।” এই সকল কথায় ভক্তের 

তুষ্টি হয় না। যথার্থ হরিতক্ত মনুষ্যের নিকট পূজা! অথবা 

গৌরব চাহেন না। অনেক প্রশংসা বাক্য বলিলে ভক্তের 

চিত্তরঞ্ন হয় না। তুমি প্রভু, তুমি কর্তা, এ সকল কথা 

বলিলে ভক্ত তৃপ্ত হন না। ভক্ত পৃথিবীর প্রশংসা প্রার্থী 
নহেন প্রশংসা পুজা দ্বারা ভক্ত বশীভূত হন না। ভন্তকে 

লাভ করিবার উপায় ন্বতত্তর। যখন পৃথিবী ঈশ্বরের নিকট 
বহু স্তব করিয়। এই কথা বলিল,_“হে ঠাকুর, আমার মধ্যে 

ষে সকল ভক্ত ছিলেন, তাহার! স্বর্গে চলিয়া গেলেন, সেই 

সাধু সম্ভানগুলিকে বিদায় দিয়া আমি বড় দুঃখিত আছি, 

গুনিয়াছি তাহাদের মৃত্যু নাই, তাহার! এখন ন্বর্গকে আলো- 

কিত করিষা বসিয়া আছেন, অতএব যদ্দিও তাহারা চলিয়া 

গিয়াছেন যাহাতে তাহাদিগকে অন্তরে দেখিতে পাই, এরূপ 

বর দাও।” ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, “পৃথিবী, আমি 
তাহাদিগকে তামার ক্রোড়ে দিব; কিন্তু তাহাদিগকে 

রাখিবে কোথায়? তাহারা অশরীরী অতীন্দিয়। কোন ইন্জি 

দ্বারা তাহারা গৃহীত হইবেন না, বুদ্ধি দ্বার! তাহাদিগকে 

স্পর্শ করিতে পারিবে না, ভক্তি দ্বার! তাহাদিগকে গ্রহণ 

করিতে পারিবে না; কিন্তু মামি এই বর দ্দিলাম তুমি তাহা- 
দিগকে পাইবে।” 



১১৮ সেবকের  নবেদন। 

পরলোকগত সাধুদিগকে পৃথিবী কিরূপে পাইবে ? পৃথিবী 

সেই স্বগঁ় মহাপুরুষদ্দিগকে নিকটে আনিবার জন্য অনেক 

চেষ্টা করিল; কিন্তু এখনও পুথিবী জম্যক্রূপে এই বিষয়ে 

কৃতকাধ্য হইতে পারে নাই। ইহলোক পরলোকের কিরুপে 
ধোগ হইবে পৃথিবী ইহা বুঝিতে পারে না। পরলোকৰাসী 
মহাত্মারা দেশ কালের অতীত। অতুতরাং কোন বিশেষ 

স্তানে আথবা কোন বিশেষ সময়ে যে আমর! তাহাদ্িগের 

দর্শন লাভ করিব তাহার সম্ভাবনা নাই। ভ্াহার! জলে কিন্বা 

স্থলে কোথায়ও দেখ! দিবেন না, তাহার] দ্রিবসে কিন্থা 

রাত্রিতে কাহারও নিকটে আসিবেন না, জ্ঞান কিম্বা! ভাৰ 

দ্বারা কেহই তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, তবে কিরূপে 

আমরা তাহাদিগকে পাইব? মনুষ্যের বুদ্ধিতে তাহাদিগকে 

লাভ করিবার যত উপায় ছিল সমুদয় বিফল হইল, সকল 

দিক অন্ধকার হইল, আশার প্রদীপ নির্বাণ হইল, তবে এই 

যে বিধাত| বলিলেন, "পৃথিবী, তুমি পরলোকগত সাধুদিগকে 

পাইবে।” এই কথা কি মিথ্য। প্রবঞ্চনা? ঈশ্বর কি প্রবর্চনা 

করিতে পারেন? অল্প বিশ্বাসী পুথিবী ঈশ্বরের এই বরের 

অর্থ বুঝিতে পারে না। বর্তমান ধর্ববিধান ইহার গুঢ় অর্থ 
বুঝাইয়া দিতে আমিয়াছেন। ইহলোক পরলোকের যোগ, 
পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের যোগ দেখাইয়া দিবার জঙ্ঠ, স্বর্গ হইতে 
এই নববিধানের প্রকাশ । 

এই কথা মনে করিবামাত্র এর প্রাচীন বির কথা ন্মরণ 
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হইল। তিনি তাহার শিষ্য্দিগকে বলিয়া গেলেন যদি 

আমাকে দেখিতে চাও, তবে আমার রক্ত মাংস পান ভোজন 

করিবে। বাস্তবিক তক্তদ্দিগকে দেখিতে হইলে কোথায় 

যাইব? কিরূপে তাহাদিগকে দেখা যায়? আমর! জানি- 

যাছি কোন দেশে কিম্বা কোন স্থানে তাহাদিগের সঙ্গে 

সাক্ষাৎ হইবার সম্তাবনা নাই, অথবা আমাদের বুদ্ধি কিম্বা 

ভক্তি দ্বারাও তাহাদিগকে লাত করিতে পারি না, তবে 

কিরূপে তাহাদিগের দর্শন পাইব? এই প্রশ্ন মনে হওয়াতে 

উক্ত ঝষিবাক্য ম্মরণ হইল। তাহার বথানুমারে বলিতেছি, 

বন্ধুগণ যদি সাধু দর্শন করিতে চাও, তবে জলে স্থলে দেখিও 

না, এখানে ওখানে বাহিরে দেখিও না, সাবু অন্তরের ধন, 

তাহাকে আপনার বক্ত মাংমের মধ্যে দেখ। ধাহার ইন্দ্রিয় 

গোচর হন না, বুদ্ধিতে আমেন না, আমাদের ভাবেতেও ধৃত 

হন না, তাহারা রক্ত মাংসের ভিতরে দেখা দবেন। সাধু- 

দিগকে বাহিরে রাখিলে তাহাদিগের অবমানন, হয় । 

যদ্দি বল, শ্রীচৈতন্তকে ম্মরণ করিলে নযন হইতে ভক্তি 

জলধারা পড়ে, শাক্্যমুনির গাস্তীধ্য এবং তীব্র বৈরাগ্য ম্মরণ 

করিলে শরীর মন স্ততিত হয়, তাহা হইলে তুমি 'তাহাদিগকে 

গ্রহণ করিলে না। শর্গবাসীদিগের নাম ম্মরণ করি! ভক্তির 

অশ্রপাত করিলে স্বগের অপমান হয় । স্বর্গবামীগণ তোমা 

তাহারা তোমাদগব জাধন, তোমাদগের চরিত্রের মধ্যে 



১২৪ _. সেবকের নিবেদন । 

স্বান চান। অর্থাৎ যেখান হইডে মনুষ্যের তেজ, জীবন, 

স্বভাব, চরিত্র বাহির হইতেছে, পরলোকবাসী সাধুগণ 
মেখানে বাস করিতে ভালবামেন। যদি তাহাদিগকে নিজের 

রক্ত মাংসের মধ্যে অর্থাৎ নিজের চরিত্র ও জীবনের মধ্যে 

স্থান না দাও তবে তাহাদিগের প্রতি সহজ প্রকারে ভক্তি 

শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেও তাহারা তোমাদের হইবেন না। 

হে ব্রা্গ, স্বর্গীয় সাধুদিগকে তুমি বাহিরে মনে করিয়া আত্ম- 
প্রবঞ্চিত হইলে। তোমার অনুরাগে আর? হৃদয় হইতে 
সাধুদিগের নামে কত কোমল স্তব স্তুতি বাহির হইল; কিন্ত 

তোমার নিকটে একজন সাধুও আসিলেন না। আর দেখ 

ফে ব্রাঙ্ম জীবনের শিরা দরিয়া ভক্তকে ডাকিলেন, তিনি 

তাহার সেই শিরার জালে ভক্তকে বান্ধিলেন। হে ভক্ত 

ব্রাহ্ম, তৃমি ধাহাকে যথার্থ ভক্ত বলিয়া সমস্ত প্রাণের 

মহিত ভালবামিলে তাহাকে তুষি কোথায় রাখিলে? 

জ্ঞানেডে না ভাবেতে 1? না, তুমি ভক্তকে পুক্জকে কিন্া 

সাময়িক ভাবেতে ব্লাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পার না। যদি 

তক্তকে যথার্থই ভালবাম তবে তাহাকে রক্ত মাংসের মধ্যে 

রাখিতে হইবে। 

ভক্তকে ভালবাসিলে তোমার জীবন ভক্তের .জীবন, 

তোমার রক্তমাংগ ভক্তের রক্তমাংস হইবে, তোমার শোণিত- 

ধারে ভক্তের বক্ত প্রবাহিত হইবে। তোমার মস্তক হইতে 

* পা পধ্ন্ত তক্তের অধিকুত হইবে। তোমার প্রত্যেক রক্ত 
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বি “ভক্তের জয়” “ভক্তের জয়” এই কথা বলিতে বলিতে 
প্রবাহিত হইতে থাকিবে । যদি কেহ তোমার মুড কাটে 

তাহা হইলে তোমার সেই: কাট। মুণ্ডও “ভক্তের জয়” “ভক্তের 

জয়” বলিতে থাকিবে। যদ্দি যথার্থই ভক্তের হইতে চাও 

তবে ভক্ত আর তুমি এক হইয়া যাইবে। তুমি যতক্ষণ 
বলিবে এই সাধু আর এই আমি, ততক্ষণ তুমি সাথুকে গ্রহণ 

কর নাই, ততক্ষণ সাধুর সঙ্গে তোমার যোগ হয় নাই, ততক্ষণ 

ভুমি সাধু হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছ। যদ্দি সাধুর সঙ্গে 

একীভূত হইতে চাও, তবে সাধুর রক্তমাংস পান ভোজন 

করিতে হইবে, সাধুর গান ভক্তি তোমার জ্ঞান ভক্তি হইবে, 

সাধুর উৎসাহ তেজ তোমার উত্সাহ তেজ হইবে । তাহার 

প্রতিদিনের শুদ্ধতা বৈরাগ্য, শান্ত ভাব, তোমার শুদ্ধতা বৈরাগ্য 

শান্ততাব হইবে। তুমি সাধুকে, বাহিরে জলে স্থলে অথব! 

আকাশে দেখিলে না, কোন বিশেষ সময়ে তাহাকে দেখিলে 

না, কিন্তু অনন্তকালমাগরে ভাসিতে ভামিতে তুমি তাহাকে 

দেখিতে পাইলে । যে বাহিরে সাধুকে দেখিতে চায় সে 

সাধুর অপমান করে। বাহিরের অসার শরীর পড়িয়া! থাকিবে ; 

কিন্ত ভিতরের আত্মার চরিত্রে আআর জীবনের যধ্যে ভক্তগণ 

চিরকাল বাস করিবেন। বর্তমান নববিধান এই সত্য পরিদ্বার- 

রূপে দেখাইয়া দিতেছেন। নববিধান অন্ত প্রকার সাধন চাহেন্ 

না। যখন আমাদিগের জীবনে এইরূপে সাধুদিগের জীবন 

বৃদ্ধি পাইবে তখন পৃথিবীতে স্বর্গের জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে। & 
টিঠি 



১২২ সেবকের নিবেদন । 

উপকারী শক্র। 

রবিবার, ৯ই চৈত্র, ১৮০১ শক ) ২১শে মার্চ ১৮৮০। 

বর্তমান সময়ে হরির যে সকল আশ্ষ্য্য প্রেম লীলা 

আমরা সকলে দর্শন করিতেছি ও সম্ভোগ করিতেছি মে সকল 

এক সময়ে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইবে। এখন আমরা এই 

সকল দেখিয়া ও ভোগ করিয়া মুখী হইতেছি, ভবিষ্যতে 

লেকে এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ এবং শ্রবণ করিয়া সুখী হইবে। 

আজ যাহা দর্শন হইতেছে ভবিষ্যতে ইহা! ম্মৃতি হইবে। 

বংশ পরম্পরা এই হরিলীলা কথা সকলের কাছে চলিয়া 

যাইবে; কিন্তু ধন্ত তাহারা যাহারা বর্তমান সময়ে এই 

লীলারস আস্বাদন করিতেছেন ! ভগবান এখন তাহার সাধক 

দলকে সঙ্গে লইয়া নিত্য নৃতন লীলা করিতেছেন। প্রত্যেক 

মাপে, প্রতি সপ্তা্থে, প্রতিদিন এখন নৃতন ব্যাপার হইতেছে । 

হবিলীপারস কথা সুমিষ্ট কথা। ভগবান পৃথিবীতে যতবার 

বিশেষন্ধপে আপনার প্রেম্গরস প্রকাশ করিয়াছেন ততবার 

মনুষ্যকূল মুগ্ধ হইয়া লেখনী ধারণপুর্ধক সে সকল নত 

ইতিহাসে, পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছে । 

ভগ্রবানের এমনই আগ্চধ্য কীর্তিকলাপ যে, কেহ না 

কেহ তাহা না লিখিয়! থাকিতে পারে না। ধাহার! ভগবানের 

বন্ধু, ভাগবতে তাহাদিগের নাম ত খাকিবেই । আবার যাহারা 

* হরির শত্রু তাহাদিগের নামও চিরম্মরদীয় হইবে। ধীাহারা 



উপকারী শক্র। ১২৩ 
০১১০ শপাশী শশী শিাাশিশশিিশিশিশ্ীাশীশাীশীীশীশিিিশিটি ২ শাশিশীশীিশীশশিশিপাীাশীশিঁিটিতিশ। 

অনুকূল হইয়া হরিলীলার জহায়তা করিতেছেন পৃথিবীতে 

তাহাদিগের কীর্তিস্বস্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভবিষ্যদ্বংশ 
তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা উপহার দ্িবে। আবার যাহারা হরির 

বিরোধী হইয়া! হরিলীলার প্রতিকুলাচরণ করিতেছে, ইন্তিহাসে 
তাহাদিগের নামও লিখিত হইবে। যাহার! ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্ষ- 
বাণী শ্রবণ প্রত্যাদেশ, বিশেষ বিধান, প্রত বিশ্বাস, বৈরাগ্যা, 

যোগ, ধ্যান, ভক্তির প্রমন্ততা এবং সংসারে যোগসাধন 

প্রভৃতির বিরোধী, তাহাদিগের নামও হবিলীলা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 

থাকিবে। সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভবিষ্যদ্বংশ জানিতে 

পারিবে কে কে হরির বন্ধু ছিলেন, এবং কে কে হরির শত্রু 

ছিল। 

ধাহারা সত্যানুসন্ধান করেন তাহাদিগের জানা উচিত 

কে সত্যের বন্ধু এবৎ কে সত্যের শত্রু, কে সত্যের নিশান 

উড়াইলেন এবং কে সতোর নিশান কলস্কিত করিল, কে 

অর্থাদি সাহায্য দ্বারা প্রচারকর্দিগের জীবন রক্ষা করিলেন 

এবং কেবা ইচ্ছা! করিল প্রচারকদিগের শরীর মন জীর্ণ 

শীর্ণ এবং শুল্ক হইয়া সত্য প্রচার অবরুদ্ধ হউক। খাহারা 

ষোল আনা যোগ, ধ্যান, ভক্তি বৈরাগ্যের অনুকূল, ইতিহাসে 

যেমন তাহাদিগের নাম লিপিবদ্ধ হইবে; সেইরূপ যাহারা 

ইচ্ছা করে শ্ুমিষ্ট উপাসনা ভক্তি তিরোহিত হউক, তাহা" 

দ্রিগের নামও ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইবে। তোমরা আমরা 

হয় ত ভাহাদিগকে ঈশ্বর বিরোধী নাস্তিক বলিয়া বণ! 



১২৪ সেবকের নিবেদন | 
পপ শীিটিশশিত পাশাপাশি স্পা শিপ টিলা পিস শেপ পিসি তপতি 

করিতে পারি: কিন্তু জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের শত্রু 

মিত্র উভয়েরই নাম ভবিষ্যৎ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিবে। 

কেবল কি ভবিষ্যদ্বংশের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য 
ধর্মের ইতিহাসে ধর্মবিরোধীদিগের নাম লিখিত থাকিবে? 

না, তাহা নহে। তোমরা জান ছৰি আ্াকিতে হইলে কাল 

লাল উভয়ই আবশ্যক। 

হে তত্ৃব্দি ব্রাহ্ম, যি তুমি ঈশ্বরের লীলা অধ্যয়ন করিয়! 

থাক, যদি ঈশ্বরের প্রেমের ইঙ্গিত বুঝিয্া থাক, তাহা হইলে 
তুমি নিগ্য়ই জান শক্রদিগের প্রতিকূল আচরণ ভিন্ন সতেজে 

বহ্মরাজ্য বিস্তৃত হয় না। সমস্ত প্রতিকূল ভাবগুলি একত্র 

হইয়া খণনীভূত না হইলে অক্গবিশ্বাসী জগৎ ঈশ্বরের দুর্জয় 
প্রতাপ অনুভব করিতে পারে না। যদি ধন্মজগতে শক্র না 

থাকিত তাহ! হইলে ধন্বুবীরেরা ঘোরতর কালনিদ্রায় অভি- 

ভূত হইতেন। পথ নিষ্বণ্টক হইলে তেজে ধর্মের রগ চলে 
না। যখনই রথের গতির প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় তখনই 

ধর্মবীরদিগের উৎসাহাণ্ি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক 

ধর্মুবিধানের উন্নতির জন্য সংগ্রাম আধন্তক। যতই শক্ররা 

তুমুল সংগ্রাম করে ততই গভীরতর সিংহরবে মেদিনী 

কাপাইয়। ধস্রধীরের। তাহার্দিগের ধর্মববিধান প্রতিষ্ঠিত করেন। 

প্রতিরোধ ভিন্ন বীরের বীর্ধ্য প্রকাশ হয় না। 

যদি সমুদ্রের ভয়ানক গর্জন শুনিতে চাও, তবে অনেক 

দুর যাইও ন', সমুদ্রের তীরের নিকট উপবেশন কর। সেখালে 



কীনা শত্রু । ১২৫ 

চা ঝপাৎ ঝপাৎ শব্ধ তে পাথর এবং তীর 

সমুদ্রকে বাধা দেয়, এই জন্য সমুদ্র আস্ফালন করিয়া সে 

সকল বাধা অতিক্রম করে। সেইরূপ যখন সাধুজীবন সিন্ধু 

সমক্ষে বাধা বিপত্তি পড়ে তখন সেই সমুদ্রের ভয়ানক পরা" 

ক্রম প্রকাশিত হয়। অতএব শক্রর নিতান্ত প্রধোজন। 

যেমন মেঘান্ছার্দিত পুর্ণ চন্দ্র মেঘ বিদীর্ঁ করিয়া আপনার 

স্বন্বর জ্যোতম্না বিবীর্ণ করে, সেইরূপ শক্রদিগের দ্বার! 
আক্রান্ত ধখ্ুবীরের] সেই শক্রদিগকে পরাস্ত করিয়া আপন।- 

দিগের তুর্জয় বিশ্বামের পরাক্রুম প্রদর্শন করেন। শক্র- 

দিগের উতগীড়ন ভিন্ন সাধকাদগের মনে কত তেজ এবং 

কত শক্তি আছে তাহ! আমরা বুঝিতে পাব্রি ন। 

যদি বল শক্ররা একবার আক্রমণ করিলেই ত সাধক- 

দিগের বলবীর্ধা পরীঞ্ষিত হয়, বারখার শক্রগণ দ্বারা ধক্ম- 

বীরগণ আক্রান্ত হইবেন, ইহা কি হওয়া উচিত? বারম্বার 

রাক্ষসকে সাধুদিগের রক্ত দান করিবার প্রয়োজন কি? 

ই বারন্বার রাক্ষমের উপদ্রবের প্রয়োজন আছে। রাক্ষসেরা 

উৎপাত না করিলে সাধু তপধীদিগের তেজ প্রকাশিত হয় 

না। যেমন বিধান তাহার শক্রদলও দেইরূপ হয় । যদি 

একটী বিধানে একটী সত্য প্রচার কর! অথবা একটা ফুল 

প্রস্ফুটিত করা আবশ্তক হয়, তাহা হইলে একটী দক্রেদল 

দ্বারাই সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তুযে বিধানে 
এক শত পুষ্প প্রদ্চুটত করিতে হইবে, মেই বিধান পূর্ণ 



১২৬ সেবকের নিবেদন | 
৬ --পেশ্পশশা শশা শীশিীসীপী শিস রর ৮. শীট স্পা 

করিবার জন্য এক শত দল শত্রু আবশ্তাক। শক্রেতা ভিন্ন 

মূনুষ্যের গঢ় শক্তি সকল প্রকাশিত হয় না। 

অঙ্গবিগ্বাসী ছুশ্চরিত্র পৃথিবী শাক্যমুনি, ঈশা, মহণ্রদ, 

চৈতন্য, নানক প্রভৃত্তির বিকদ্ধে শক্রতাচরণ না করিলে আজ 

পুখিবীতে তাহাদিগের এত দর প্রাহুর্ভাব হইত না। প্রায় 

ত্যেক ধয্মপ্রবন্তককে পৃথিবী বিধিমতে নিধাতন করিয়াছে। 

হঁতরাৎ যে বিধানে সমুদয় সাধুদিগের সঠ্িপন হইবে, যাহাতে 

সমস্ত ধম্ম এবং সমস্ত সাধুত! একত্র হইবে, সেই বিধানের 

প্রতি কেমন ভয়ানক শক্রত! হওয়া উচিত। অসার মংসারা- 

সপ্ত পৃথিবী সত্য প্রচার হইতে দেত্ন না, ফুল ফুটিতে দেয় না। 
আবার যদিও নান! প্রকার বিদ্ব বিপান্ত অতিক্রম করিষ। 

এক একটা সত্যনুল প্রক্ফুটিত হয়, নীচাসন্ত পৃথিবী সে সকল 
একত্র করিয়া মালা গাঁথিতে দেয় না। ব্মান বিধান 

পৃথিবীর সমুদয় বিধান পুষ্প সংগ্রহ করিয়া মালা গাখিতে 
আরম্ত করিয়াছে। তুতরাৎ পুথিবীতে ঈশা শাক্য, মহণ্মদ, 
চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মা্দগের যত শত্রু আছে সমুদয়ই এই 

বিধানের শত্রু । | 

এই বিধান বিশ্বাস বৈরাগ্য, ফোগ ধ্যান, প্রেম ভক্তি ও 
সংসারে যোগ সাধন প্রভৃতি সমস্ত একীভূত করিবার জন্য 

প্রেরিত। অতএব যাহারা এ সমুদয়ের বিরোধী, তাহারা 
সকলেই এই বিধানের শক্র। ব্রাহ্ম, তুমি যদি শাক্যমুনির 

প্রশংসা! কর, কিন্বা তুমি যদি ঈশা মুসার নামে উত্সব কর, 

পিপি পিসপপাাশিশিপিশীসপ টিক 
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০ পাপািশি৮-৯ শা াীিশী কাশ ীিটিশীশিিশিশশাীিস্াপীা পাশাপাশি পাপন 

খাহার! বৌদ্ধ ধশ্ন এবং খ্ুষ্ট ধর্মের বিরোধী তাহারা তোমার 
শত্রু হইবে। ব্রাঙ্গ, তোমার মস্তকের উপর প্রকাণ্ড বিধানের 

গুরুতর ভার, তুমি যদি মনে করিতে অতি সামান্য এবং 

অল্প কাধ্য করিয়া মানব লীলা] সম্বরণ করিবে তাহা হইলে 

তোমার শত্রু সংখ্যা অতি অল্প হইত; কিন্তু যখন তুমি 

একটা প্রকাণ্ড বিধানভুক্ত হইয়াছ, যখন তুমি মনে করিয়াছ 

ঈশা মুসার ন্যায় বিশ্বাসী হইবে, সক্রেটিসের ন্যায় আত্ম- 
তর্ীক্ক হইবে, শ।ক্যের ন্যায় বৈরাগী হইবে, প্রধান আঘ্য 

যোগী খধিদিগের ন্যায় ধ্যানপরাধণ সচ্চরিত্র সাধু হইবে 

তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ লোক তোমার শক্র হইবে। যতদিন 
তোমাদের অল্প উন্নতি ছিল ততদিন তোমাদের কম শক্রু 

ছিল। অতএব কেহই শক্রকে ভয় করিও না। মহানন্দ 
সদানন্দ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়। শত্রদল পরাস্ত কর। 

জয় লাভ করিবার সঙ্কেত শিখাইয়া দিতেছি । থে 

বিষয়ের জন্য লোকে তোমাদিগের বিরুদ্ধে শত্রুতা করিবে, 

গাটতর অনুরাগ এবং উৎসাহের সহিত সেই বিষয় সাধন 

করিবে। যদ্দি তোমরা দুই ঘণ্টা উপামনা কর বলিয়া, 

উপাসনার বিরোধী লোকেরা তোমাদিগকে উপহান করে, 

তাহা হইলে তোমরা! তিন ঘণ্টা উপাসনা করিবে। যদি তোমরা 

এক ণ্টা ধ্যান কর বলিয়া ধ্যানের শত্রু অলবিশ্বাসী লোকেরা 

তোমাদের প্রতি বিরক্ত হয়, তাহা হইলে তোমর! ছুই শ্বণ্টা 

ধ্যান করিবে । দুই জন কিম্বা তিন জন সাধুর নামে উত্সব 



১২৮ সেবকের নিবেদন | 
রিনি রি োর়ো ররর সারির এরারিযাা রি 

করিয়াছ বলিয়। সাধু বিদ্বেষী লোকেরা তোমাদিগের উপরে 

পনরপুজার” দোষারোপ করে, তোমরা জাতীয় বিজাতীয় পৃথি- 

বীর সমুদয় সাধুদ্িগের নামে উত্সব করিবে। দুইজন 
সাধুকে গ্রহণ করিলে যদি পৃথিবীর অদ্ধেক লোক তোমাদের 
শত্রু হর, তাহা হইলে তোমর! সেই সমস্ত ষাধুদিগকে গ্রহণ 
করিবে যাহাতে সমস্ত পৃথিবী তোমাদের শত্রু হয়। 

ঈশ্বরের ধন পুর্ণ করিবার জন্য নানা স্থান হইতে শত্রু 

আহিবে। দলে দলে শক্ররা তোমারিগকে মাতাল বলিবে, 

পাগল বলিবে, ধূর্ত বলিবে, অল্পবিশ্বামী নাস্তিক বলিবে; 
কিন্ত এ সঞ্ল শক্রুরা : হামা দিন উপকার করিবে। যেমন 

আখ্যায়িকায় উল্লেখ আছে রাম জন্সিবার পুর্বে রামায়ণ 

রচিত হইয়াছিল, সেইরূপ প্রত্যেক বিধান গঠিত হইবার 

পুব্ে সেই বিধানের শক্র শিত্রদিগের নাম লিখিত থাকে। 

হে নববিধানভূক্ত ব্রাহ্ম, তুমি বিশ্বাম কর ঈশ্বরের সাধু 
নন্তানদিগকে অশ্রদ্ধা করিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়, 

ইহাতে সাধুবিরোধীর ভোমার শত্রু হইবে। 

ত্রমি বিশ্বাম কর, সংসার ছাড়িয়া জঙ্গলে গমন করিলে 

ঈশ্বরের ধণ্ম সাধন করা হয় না; কিন্তু সংসারেই ধোগ সাধন 

করা আবশ্যক, ইহাতে কন্তব্যবিরোধী অলস ব্যক্তিরা তোমার 

শত্রু হইবে। তুমি বিশ্বাস কর আত্মচিন্তা, আত্মজ্ঞান, ধ্যান 

যোগ ভিন্ন কেবল বাহিরের কাধ্য জোতে তাসিলে জীবন 
স্থির হয় না, ইহাতে যাহারা ধ্যান বিরোধী তাহার! তোমার 
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শক্র হইবে । তুমি বিশ্বাস কর ধর্মের সঙ্গে জ্ঞানেরও শ্রয়ো- 
জন, ইহাতে যাহারা জ্ঞানের বিরোধী, তাহারা তোমাকে 

জ্ঞান চর্চ। করিতে দ্রেখিলে ঈর্ধী করিবে । অতএব জর্ব্বদাই 

শত্রেদিগের আক্রমণের জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ধাহার! 

ঈশ্বরের বাগানের মালী তাছারা যত্ের সহিত শক্রদিগের 

আক্রমণ হইতে সেই বাগানের পুষ্প সকল রক্ষা করিবেন 

এবং প্রশ্ফাটত করিবেন। নববিধানের অর্থ এই, অভিপ্রায় 
এই। 

নববিধান বিবিধ ধর্মববিধান হইতে সত্যপুষ্প সকল 

সন্কলন করিয়! একটা সর্ববাঙ্গ দুন্দর মালা গাথিবে। বিধান: 

ভূক্ত বন্ধুগ্রণ, এই মালা গাথিবার জন্য তোমরা আহত হইয়াছ। 

অতএব শক্রুতা মিত্রতার উপরে দৃষ্টি না রাখিয়া তোমর' 

তোমাদিগের নিদিষ্ট কার্য করিয়া যাও। এই শুভ সময়ে 

যাহারা তোমাদিগের প্রতি শক্রুতাচরণ করিবে তাহাদিগের 

নামও চিরন্মরণীয় হইবে । তাহারা না বুঝিতে পারিয়া অন্ু- 

গ্রহ করিয়া তোমাদিগের প্রাণের ভক্তিপদ্ প্রস্ফুটিত করিয়া 
দিবে। এ সকল উপকারী শক্রুদ্দিগের নাম যদি মানুষ 

ভবিষ্যৎ ইতিহাস মধ্যে ন! লেখে, স্বয়ং ভগবান লিখিবেন, 

কেন না শক্রদলের শত্রুতা ভিন্ন তাহার বন্ধুদিগের গৌরব 

বুদ্ধি হয় না। তক্তদিগের প্রতি ঈশ্বরের এমনই নিথঢ 

করুণ! যে তাহার আশ্ধ্য কৌশলে শক্ররাও তাহার ভক্ত- 
দিগের উপকার করে। অতএব যাহারা তোমাদিগকে পাগল, 
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মাতাল বলিয়া গালাগালি দিবে, তোমরা তাহাদিগের সেই 
গ।লাগালির উপযুক্ত হইবার জন্ত চেষ্টা কর। ঈশ্বরের আশী- 

ব্বাদদ তোমাদের জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছে। 

সা পিশীস্পীপী লি 

অনিত্যের মধ্যে নিতা ৷ 

রবিবার, নিশীথ, ৩০শে ১চত্র,১৮০১ শক? ১১ই এপ্রেল ১৮৮০। 

সমুদ্রের জল চলিতেছে, তেমনই কাল চলিতেছে । সমু- 

ড্রের জল চলিতেছে; কিন্তু সমুদ্রের মধ্য হইতে যে পর্বত, 

আকাশের দ্রকে উঠিয়াছে তাহা অচল। সেইরূপ কাল 
সমুদ্র দ্রতবেগে চলিয়া যাইতেছে ; কিন্তু দেব দেব মহাদেব 
অনস্তকাল সাগরে স্থির ভাবে অটল হইয়া বসিয়া রহিষ্বাছেন। 

যদি জলে পড়ি মরিলাম, যদি পাহাড় ধরিলাম স্থির শান্ত 

হইলাম। কাল সমুদ্রের ভয়ানক ঢেউ পুথিবীর সমুদয় বন্ত 
চর্ণ বিচরণ করিতেছে । কালের আঘাতে কত পিতা মাতা 

পুত্র শোকে কাদিতেছে, কত বিধবা পতি বিয়োগে এবং কত 

পিতৃ মাতৃহীন, পিতৃমাত বিয়োগে কাদিতেছে। কাল প্রকাণ্ড 

প্রকাণ্ড বীরদ্িগকেও লইয়া যাইতেছে। কালের করাল- 

গ্রাসে সমুদয় স্থষ্ট বস্ত চূর্ণ হইয়া যাইতেছে; কিন্ত ক্ষুদ্র কু 
সাধক সকল পাহাড় ধরিয়া বীচিয্ব] গেল। ক্ষুদ্র হুব্বল সাধক 

শক্ত পাথর ধরিয়া ভবসাগরের ঢেউকে ফাঁকি দিল তাহারা 

অনন্ত ঈখরের 'পদাশ্রধধ পাইয়া নির্ভয় হইল। যেখানে 
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সময়ের অধিকার নাই মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব তাহাদিগকে সেখানে 

ডাকিমা বসাইলেন! যেখানে সময়ের অধিকার সেখানে 

মৃত্যুর আধিপত্য । 

এক একটী বৎসর প্রকাণ্ড কাল সমুদ্রের উপরে এক 

একটা ঢেউগ্বের স্তান্ব। পুরাতন বৎসর চলিয়া গেল আবার 

নৃতন বসর আসিল। জমুদয় ঢেউগুলি একে একে চলিয়া 

গেল। একে একে সমুদয় ব.সর এবং সমস্ত শতাজসী চলিয়। 

যাইবে, থাকিবেন কেবল তিনি, খিনি কালের অতীত মৃত্যু 

মূত্যুগয়ের মন্দিরের বাহিষে বংসর চলিয়া যায়, কালের পরি- 

বন্তন হয় এবং জ্যস্ত আন্দোলিত হয়; কিন্তু মহাদেবের 

মন্দিরের ভিতরে কাল প্রবেশ করিতে পারে না। মন্দিরের 

*তরে মচাদেব মছেখরের হিমালয়! এখানে অনন্ত কালের 

জগ্ঠ মহাদেব স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। এই প্রকাণ্ড 

পন্নতে বাহারা আশ্রয় পাইয়াছেন তাহারাও ধন্য । 

বংসর আসিল এবং গেল, পৃথিবীর লোকেরা! ইহা দেখিয়া 

কাদে ; কিন্তু অনন্ত রাজ্যে ধাহারা থাকেন কালের পরিবত্তনে 

তাহাদিগের কোন ছুংখ হয় না। মুখে করিয়া যেমন ব্যাত্র 

আপনার শিকার লইয়া যায়, সেইরূপ কাল আপনার মস্তকে 

করিয়। সমস্ত অসার বস্ত লইয়া যায়। বন্ধুগণ, সাবধান যেন 

কালের ঢেউ তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে। চল আমরা 

সকলে ব্রন্মের বুকের ভিতরে যাই। সেখানে কাল অথবা 
মৃত্যুর অধিকার নাই। যাও কাল, তুমি চলিয়া যাও। মহা- 
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দেবের লোকগুলিকে তুমি স্পর্শ করিতে পার না। হে 

পূরাততন বর্ষ, যেমন তোমার ভাইগুলি একে একে গিয়াছে 

সেইরূপ তোমারও জীবন কুরাইল; কিন্তু আমাদের জীবন 

ফুরায় নাই। আমরা যাইব না। মৃত্যুঞ্জয়ের শরণাঁগত 
আমরা, তিনি আমাদিগকে কালের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন? 

যেমন পদ্মানদী প্রকাণ্ড নগর নগরী সকল গ্রাস করিয়া 

লইয়] যায, তেমনই এই কাল কত মানুষকে বগলে লইয়া 

যাইতেছে । কাল সমুন্্র মানুষগুলোকে বগলে লইয়া ডাকিতে 

ডাকিতে, হুঙ্কার করিতে করিতে চলিল। ইহার পণ্চাং 

পণ্চাৎ কতি লোকের সম্পদ, কীর্তি, আমোদ প্রমোদ চলিল। 

তরঙ্গের সঙ্গে সকলে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। কত শত 

শত বৎসরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল টানিয়া লইয়া 

চলিলল। কালের গ্রাসে যে পড়িবে সে মরিবে। কাল 

সমৃদ্ধ ঘন মেঘের হ্যায় ভয়ানক গাঢ় নীল কাল। জ্বরের 

আজ্ঞানুসারে কাল চক্র ঘুরিতেছে, কাল সমুদ্র চলিতেছে । 

কাল কাহারও কথা শুনে না। যেমন যম নিদ্বাক্ণ, কাল 

তেমনি নিঈর। কাল কিছুতেই আপনার শিকারের বন্ধ 
ছাড়ে না। যেমন জলে জল মিশিয়া যায় তেমনি ব২সরের 

সঙ্গে বৎসর মিশিয়া যায়ু। এই পুরাতন বৎসর অনেক 
আস্ফীলন করিয়া অসংখ্য লোককে মারিয়া এখন আপনি 

মরিবার জন্ত চলিল। কাল গেল, বর্ষ শেষ হইল; কিন্ত 
মৃছাদেবের মন্দির টলিল ন]। 
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| ঢং ঢং করিকা বারটা! বাজিল ] 

ঢেউ চলিয়া! গেল, অসার বস্ত অপার কালের সঙ্গে বিলীন 

হইল) ছায়া বাজী শেষ হইল। ইতিহাসের একটা পরি- 
চ্ছেদ সমাপ্ত হইল। কালের খেলা কে বুঝিবে? এক 

বর গেল, আর এক বংসর আরম্ব হইল। একখানি 

পুস্তক প্লেখা হইল। ভাগ্যবান তাহারা ধাহারা কালের 

হাতে পড়িলেন না। ধন্য ব্রহ্মমন্দির, তুমি যেমন স্থির 

তেমনি রহিলে। তুমি স্থির আছ ব্রহ্ধমন্দির, তোমার 
সৌভাগোর অন্ত নাই। তুমিও ধন্য, আমরাও ধন্ত। তোমার 
মধ্যে থাকিয়া আমরাও কালের সমুদয় আন্দোলন অতিক্রম 

করিলাম । আমরা! ধাহার ক্রোড়ে আশ্রিত তিনি কাগাতীত 

ব্রহ্ম মৃত্যুগ্ঘয়। তাহার পদতলে ঘ্বর করিলে মৃত্যুয্তণা 

থাকে না। অতএব যেমন বৎসর কাল সমুদ্রে মিশিয়] 

গেল, সেইরূপ প্রত্যেক ক্ষুদ্র জীবাত্মা ঢেউ অনন্ত ব্রদ্ধাণু- 

পতি পরমাত্মার মধ্যে সম্মিলিত হইয়! যাক। 






